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L’Ajuntament inicia la neteja forestal al Casot
Tindrà una durada d’unes 20 setmanes i està finançada per la Diputació, amb un ajut de 139.398,83€
Durant la darrera setmana de l’any 2017
s’han iniciat les obres de neteja forestal
al voltant de les edificacions del Casot,
que tenen per objectiu la prevenció
d’incendis i la protecció de les persones
i els béns, enfront de possibles incendis
forestals. L’obra, que és portada a terme
per l’empresa ADOMGRI i dirigida per la
consultoria AdEdMa, té un cost d’execució
de 116.644€, a més de 9.950€ de direcció
d’obra i control de seguretat i salut. El
seu finançament serà cobert al 100% per
una subvenció de 139.398,83€, de la
Diputació de Barcelona.
El Projecte sobre la reducció de l’arbrat
i estassada del sotabosc de la franja
perimetral de baixa combustibilitat del
Casot, que és com s’anomena oficialment
l’obra, va ser redactat per l’Oficina Tècnica
de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona i aprovat per
l’Ajuntament, el dia 20 de juliol de 2017.
Des de la seva aprovació fins a data d’avui
s’han sol·licitat els informes i permisos dels
organismes oficials, s’ha licitat i adjudicat
l’obra, firmat el contracte, i fet l’acta de
replanteig (que marca l’inici de l’obra), el
dilluns 18 de desembre.
Aquesta obra consisteix en la creació
d’una franja amb menor densitat d’arbrat i
vegetació, de 25 metres al voltant de totes
les edificacions. Es tracta d’un projecte
molt singular i modèlic a Catalunya, ja que
fins a l’actualitat les franges de protecció
de 25 metres es creaven al perímetre de les
urbanitzacions, però no s’actuava dintre
dels límits de les parcel·les privades. Al
Casot, com que urbanísticament està
considerat com a edificacions aïllades en
sòl no urbanitzable, aquesta franja de 25
metres es fa des de les parets exteriors de
les edificacions.
Per aquesta singularitat, la seva localització
en el Parc Natural de la Muntanya
de Montserrat, i l’envergadura (24,6
hectàrees) ha rebut i rebrà un tractament

Reunió política i tècnica del passat 18 d’octubre a la zona on s’iniciaran els treballs de neteja

i un seguiment especial de l’obra, des de
l’Ajuntament de Marganell, la Diputació
de Barcelona, Bombers de la Generalitat,
Agents Rurals i Parc Natural, a més de
visites d’altres ajuntaments que tenen
situacions semblants i que voldran veure
com es desenvolupen el treballs al Casot.
El desenvolupament de l’obra es farà
per zones, de la forma més ordenada
possible, i començant per la part sudoest (la que delimita amb els terrenys de
l’Oliver i el Florí), baixant cap al fons de
la vall, i posteriorment, des de la carena
de Sant Miquel (que limita amb el terme
de Castellbell i el Vilar), fins a l’entrada
més propera a Can Font. Tindrà una
durada, aproximada, ja que és molt difícil
de calcular amb exactitud, d’unes 20
setmanes i per tant es preveu que finalitzi
al mes de maig.
Durant l’execució de les obres, que
inevitablement
causaran
algunes
molèsties, des de l’Ajuntament de
Marganell es demana la màxima

comprensió i col·laboració per part dels
veïns i veïnes, i la seva màxima implicació
en ajudar l’empresa i la direcció de l’obra.
Cal recordar que aquesta es realitza sense
cap cost per la propietat, que alhora serà
la màxima beneficiària de les millores que
es realitzaran. Demanem que es confiï en
el criteri tècnic, tant de l’empresa forestal
que fa la neteja com de la direcció de
l’obra, ja que tenen una llarga experiència
en el sector. Des de l’Ajuntament som
conscients que tothom té un o més pins, a
tocar de casa, que tenen un valor simbòlic
o que li fan ombra a l’estiu, fins que aquest
es pot convertir en un perill, encendre‘s i
caure damunt la teulada. Per aquest motiu,
sol·licitem que no s’ofereixi resistència al
fet de tallar-lo, si cal, i veure-ho com una
oportunitat per substituir-lo per una altre
de fulla caduca.
Durant el transcurs de l’obra, l’Ajuntament
de Marganell tindrà un servei d’informació
a disposició dels veïns, els divendres al
matí, de 9 a 14h.

L’Ajuntament aprova inicialment el pressupost 2018
Els comptes estan marcats per una inversió rècord en la millora del servei d’aigua potable, en consolidar
canvis en la plantilla de personal i en la participació popular en la decisió de quines millores volem al poble
El ple de l’Ajuntament del dia 18 de desembre va aprovar
inicialment els Pressupostos municipals per l’any 2018, que
fixen la previsió d’ingressos i de despeses.
Són us pressupostos marcats per un augment de la inversió,
de més de 225.000€ destinada principalment a millorar el
servei d’aigua potable, però també destinar una partida de
17.000€ al que s’anomenen els pressupostos participatius,
que consistiran en que la ciutadania proposi i escolleixi a
quin projecte destinar-los.
Els comptes han d’estar equilibrats en ingressos i despeses,
i a continuació n’oferim un resum:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES

115.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL 1: PERSONAL
Alts càrrecs

122.715,00
5.600,00

Personal funcionari

34.494,00

Personal laboral

54.196,00

Seguretat social

28.425,00

CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS
Manteniment espai públic

234.175,72
7.600,00

Electricitat enllumenat públic

12.000,00

Electricitat xarxa d’aigua

10.957,00

Compra d’aigua

11.312,00

Combustible

4.510,00

Comunicacions (postals i telefòniques)

3.500,00

Assegurances

4.200,00

Impost béns immobles

82.600,00

Cànon de sanejament

19.000,00

Impost vehicles

23.000,00

Recollida de residus

30.500,00

Plusvàlues

8.500,00

Neteja

Impost Activitat Econòmica

1.000,00

Estudis i treballs tècnics

CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES

2.000,00

Llicències d’obra

2.000,00

3.400,00
25.724,72

Cost gestió tributària

3.500,00

Cost gestió administrativa aigua potable

5.060,00

Treballs realitzats per altres empreses

11.000,00

150.877,00

Festes populars

17.000,00

Taxa de l’aigua i cànon sanejament

96.227,00

Altres despeses

6.980,00

Taxa de residus

37.000,00

CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES

CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES

600,00

Altres taxes

7.950,00

Ingressos per festes populars

4.200,00

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Altres ingressos

5.500,00

Conveni Serveis Socials - Aj. Castellbell

3.400,00

Convenis Consell Comarcal Bages

2.400,00

CAPÍTOL 4: SUBVENCIONS

139.664,72

Estat

45.814,00

Generalitat

57.864.72

Diputació de Barcelona

35.986,00

CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS

1.820,00

CAPÍTOL 7: INGRESSOS SUBVENCIONS

161.384,00

Projecte millores xarxa d’aigua

161.384,00

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS

65.428,39

Crèdit per la inversió a la xarxa d’aigua

65.428,39

*Aquest crèdit no caldrà demanar-lo ja que l’import serà cobert per una subvenció de Diputació de Barcelona, que es va confirmar a posteriori de l’aprovació dels comptes.

TOTAL INGRESSOS

636.274,11

A Entitats supramunicipals
Subvenció a ADF per funcionament ordinari
Arranjaments de camins Pla Prevenció Incendis
Consorci del Bages per la Gesió de Residus

30.971,00

400,00
1.100,00
355,00
14.760,00

Ajudes socials

6.956,00

Subvenció CE Marganell

1.600,00

CAPÍTOL 6: INVERSIONS

247.812,39

Millores a la xarxa d’aigua

226.812,39

Pressupostos participatius

17.000.00

Compra d’accions

2.000,00

Equipament informàtic

2.000,00

TOTAL DESPESES

636.274,11

Més de 225.000€ per millorar la xarxa d’aigua
L’Ajuntament de Marganell farà una
inversió rècord durant l’any 2018 en la
millora de la xarxa d’aigua potable del
municipi. Les actuacions planificades
tenen per objectiu la simplificació de
la gestió, la millora de les instal·lacions
més deteriorades, assegurar la
disponibilitat d’aigua en tot moment,
la millora de les mesures sanitàries i
de tractament i sobretot, la renovació
dels trams més antics, deteriorats i
obstruïts de calç.
Després de més de 6 mesos de
gestionar el servei d’aigua del Casot
per part de l’Ajuntament, s’han
detectat les principals problemàtiques
i punts on intervenir. Les primeres
actuacions, que es faran els mesos de
gener i febrer, seran la substitució d’un
tram de xarxa a l’Avinguda Verge de
Montserrat (on hi ha avaries recurrents
i es perd molta aigua), i de tota la xarxa
del Carrer Pinyonet (en el qual la
canonada de distribució està totalment

obturada per la calç). A més, es faran
actuacions puntuals al Carrer Sant
Miquel, arranjaments al Dipòsit del
Quintí, i una sèrie de millores de les
instal·lacions exigides per la normativa
sanitària. Tot això, es farà gràcies a
una subvenció de 58.094,26€ de la
Diputació de Barcelona.
Per altra banda, l’Ajuntament va
aprovar el juliol passat un projecte, que
actualment està pendent del permís de
la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central, que té un
cost de 167.999,30€ i contempla més
de 9 actuacions dirigides a eliminar
dipòsits, bombaments, canviar tubs
i posar-ne de nous. El finançament
serà sufragat al 100% per la Diputació
de Barcelona i es preveu començar
l’execució durant el 2018.
També, s’estan substituïnt els
comptadors del Casot, amb la
col·laboració del Patronat, degut a que
ja havien arribat al final de la seva vida

L’Ajuntament tindrà
una plaça de secretaría
amb major dedicació
Actualment i des de fa anys, la
plaça de secretaría de l’Ajuntament
de Marganell es comparteix amb
l’Ajuntament de Castellolí (Anoia).
Per les característiques i el volum de
feina de cadascun dels ajuntaments,
la dedicació presencial a Marganell
es limita un dia a la setmana, els
dilluns.
Ambdós ajuntaments hem estat en
converses amb l’objectiu de poder
augmentar la dedicació a Marganell,
però Castellolí, pel volum de feina
no s’ho poden permetre. Per aquest
motiu, es va prendre l’acord entre
ambdós ajuntaments, d’iniciar els
tràmits per separar la plaça i poder
tenir una secretària en exclusiva i
major dedicació. S’espera que la
finalització dels tràmits i el relleu en
la plaça es produeixi entre principis
i mitjans d’any 2018.

Participa, proposa i decideix que faries a Marganell amb 17.000€

L’Ajuntament posarà en marxa una prova pilot perquè la ciutadania decideixi en quins projectes invertiria

Per primera vegada, totes les persones
majors de 18 anys de Marganell
podran decidir el destí d’una part del
pressupost municipal per a l’any 2018.
L’Ajuntament, amb la voluntat de
promoure la participació ciutadana
en les decisions municipals, i com a
prova pilot, ha reservat 17.000€ del
pressupost d’inversions, perquè entre
totes i tots decidim a quins projectes
els volem destinar. Aquest pressupost
es repartirà en un mínim de 3 projectes
o propostes d’interès general.

Les propostes, tot i que l’Ajuntament
ja en té algunes de preparades,
podrà fer-les qualsevol persona que
tingui alguna idea per millorar el
nostre poble. Han de ser actuacions
de competència municipal, millores
de l’espai o equipaments públics,
restauracions, compres de mobiliari,
millores de serveis públics, etc. El seu
àmbit d’actuació ha de ser el municipi
de Marganell i han de suposar un
benefici global per la població, mai
per un o uns pocs particulars. L’import

màxim d’aquestes serà de 7.650€
(45% de l’import total), i s’adreçaran
a l’Ajuntament, durant el mes de
gener. A la pàgina web municipal es
podrà trobar una explicació i normes
que seguirà el procés, i sota d’aquesta
explicació, un esborrany per presentar
la proposta. Un cop acabat el termini,
l’Ajuntament les analitzarà, agruparà
i en valorarà la viabilitat. Les farà
públiques i s’iniciarà el procés de
votació, que més endavant informarem
de les dates concretes per fer-ho.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTA PELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 DE MARGANELL
Nom de la proposta:
Explicació de la proposta:

Pressupost (si és possible):

S’adopten mesures
per l’estalvi energètic i
econòmic municipal

La Comissió de Festes
vetlla per la vida
cultural i recreativa

Des de fa uns mesos, l’equip de
govern municipal està analitzant
detalladament els consums energètics
i prenent mesures per millorar
l’eficiència i afavorir l’estalvi energètic,
que es convertirà en estalvi econòmic.
Fins al moment, aquestes accions han
consistit en substituir les lluminàries
actuals de les faroles per altres led,
més eficients i econòmiques; donar
de baixa contractes innecessaris,
ajustar potències contractades a
les necessitats reals, canviar les
tarifes contractades per altres més
beneficioses, etc.
A part, s’està elaborant un projecte
i buscant finançament per la
substitució dels focus del camp de
futbol. Actualment compta amb 20
focus halògens de 1000w que serien
substituïts per projectors led de 450w.
Amb aquesta actuació, s’estalviaria
un 62,5% d’energia, es reduiria la
potència contractada i la factura.

La comissió de festes de Marganell està
formada per un grup de persones que
any rere any s’encarreguen d’organitzar
d’una manera totalment altruista, festes
molt importants com la festa de reis,
la del panellet, la festa major, i tantes
altres. Aquest grup no conforma una
entitat independent, sinó que funcionen
a través de l’Ajuntament. Per a portar a
terme la seva tasca, es dota a la comissió
d’una partida de 17.000€ en despesa i es
preveuen uns ingressos de 4.200€.
Durant l’any 2017 les despeses de la
comissió de festes es varen repartir en:
Festa

Despesa

Reis

Ingrés

454,48

161,00

Concert Jazz

2.515,10

1.943,00

Panellet

3.094,73

1.062,00

281,94

35,00

9.844,30

2.028,00

107,71

483,00

784,63

70,00

Cinema a la fresca
Festa Major
Llanega

(provisional)

Altres

Canvis en la taxa de
l’aigua per l’any 2018
La taxa per servei d’aigua potable és
fixada per l’Ajuntament a partir d’un
estudi econòmic basat en els costos
d’explotació dels anys anteriors. Com
ja s’ha explicat en altres ocasions,
la diferència entre els ingressos i
les despeses provoca un dèficit a
l’Ajuntament.
Per aquest motiu, l’any 2018 s’ha
previst un augment de 5€ en les
quotes de servei trimestral del
Casot i la Calsina, però el canvi més
destacable és l’augment del preu de
l’aigua que notaran els consums més
alts: el tram 1, fins a 18m3 es queda
igual; els trams 2 i 3, de 19 a 27m3
i de 28 a 45m3 augmenta 0,04€/m3,
quedant a 0,1778€/m2 i 0,5334€/
m2, respectivament; el tram 4, de 46
a 54m3 augmenta 0,70€/m3, quedant
a 1,6002€/m2; i finalment, el tram 5,
de més de 54m3 augmenta 1,25€/m3,
quedant a 3,2004€/m2. Amb aquests
augments els grans consumidors
pagaran en major mesura, els alts
costos de compra d’aigua.

Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya a Marganell
A continuació es detallen els resultats
al municipi de Marganell, de les
eleccions al Parlament de Catalunya
del passat 21 de desembre de 2017.

CANDIDATURA

46,28%

VOTS

JxCAT

87

ERC

38

CS

19

PSC

17

CUP

14

PP

6

PACMA

3

CAMÚ PODEM

3
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RESULTATS EN PERCENTATGE DE VOTS AL MUNICIPI DE MARGANELL

20,21%

10,11%

9,04%

7,45%
3,19%
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Cs
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CUP

PP

1,60%
PACMA

1,60%
COMÚ
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HORARIS ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns a divendres de 10 a 14h

web: www.marganell.cat

a/e: marganell@diba.cat

