
L’Ajuntament i l’Associació de Propietaris
acorden municipalitzar el servei d’aigua al Casot
El canvi serà a partir del mes de maig i coincidirà amb l’aplicació de les noves tarifes

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL - AJUNTAMENT DE MARGANELL NÚM. 1 - MAIG 2017

€

i

900 55 55 22 - AVARIES (Servei 24h)
Informació i atenció a l’abonat, incidències o dubtes en la facturació: 93 872 55 22

TRÀMITS I ATENCIÓ AL CLIENT
Atenció presencial, altes, baixes i modificacions de dades:
Plaça del Salt, 1 - MANRESA

TARIFES I FACTURACIÓ
La facturació es farà per períodes trimestrals. En la factura hi constarà el cànon de l’Aigua que posterior-
ment, l’Ajuntament paga a l’Agència Catalana de l’Aigua en concepte d’impost sobre el cicle de l’aigua, a 
més de les taxes aprovades per l’Ajuntament:
Quota de servei:  73,48€ /trimestrals (quota fixa per la disposició del servei, al Casot)
Consum: (seguint la regla de qui més consumeix més paga)
Bloc 1 (fins a 18m3/trimestre): 0,0889€/m3

Bloc 2 (de 19 a 27m3/trimestre): 0,1333€/m3

Bloc 3 (de 28 a 45m3/trimestre): 0,4978€/m3

Bloc 4 (de 46 a 54m3/trimestre): 0,8889€/m3

Bloc 5 (més de 54m3/trimestre): 1,9557€/m3

Conservació de comptadors: 3€/trimestre (preu pel manteniment i substitució en cas d’averia)

INFORMACIÓ D’INTERÈS I TELÈFONS DEL SERVEI D’AIGUA DEL CASOT

Més informació sobre el servei, tarifes i descomptes, consulteu la web de l’Ajuntament: www.marganell.net

L’Ajuntament de Marganell i 
l’Associació de Propietaris del Casot 
han acordat, que a partir d’aquest 
mes de maig, el servei de distribució 
d’aigua potable de la urbanització 
passi a ser responsabilitat del 
consistori municipal.

Els tràmits es vàren iniciar fa més 
d’un any arran de la petició de 
municipalitzar el servei que va fer 
l’Associació, i ha culminat a finals 
d’abril amb la signatura davant de 

notari de la cessió dels terrenys, 
instal·lacions i captacions d’aigua.

La gestió del servei d’aigua 
comporta, cada vegada més, un 
grau d’exigència i dedicació que fa 
que l’Ajuntament sigui més indicat 
per portar el servei que l’entitat 
veïnal. A més, l’Ajuntament com 
a titular, pot accedir a ajuts i 
subvencions d’administracions 
superiors, que una entitat privada 
no pot.

Per aquest darrer motiu, i gràcies 
a la cessió de la titularitat dels 
terrenys i instal·lacions, el consistori 
està preparant un gran projecte 
d’obres per millorar, simplificar i 
modernitzar la gestió.

Amb la municipalització del servei 
canviaran aspectes de la gestió 
i s’aplicaran les noves tarifes 
aprovades a finals de l’any 2016 
per l’Ajuntament. Se n’informa 
esquemàticament a continuació.



L’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació concedeix a 
l’Ajuntament, 60.000€ per la neteja forestal al Casot
A principis d’any l’Ajuntament 
va sol·licitar un ajut econòmic a 
l’Oficna de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Diputació de 
Barcelona per tal de poder netejar 
els terrenys forestals del voltant 
de les cases del Casot. Ara, ens ha 
comunicat que ens concedeix un 
ajut de 60.000€ per executar els 
treballs.

Malgrat que l’ajuda obtinguda és 
de les més altes de la província de 
Barcelona, el pressupost total de 
l’actuació que caldria fer, definida 
en el Pla de Prevenció d’Incendis 
del Casot, és de gairebé 170.000€. 
És per això que l’Ajuntament es 
planteja executar-ho per fases.

Des de principis d’any 2017 s’ha 
estat treballant en buscar els 
propietaris de moltes parcel·les del 
Casot, i en obtenir-ne els permisos 

per entrar a netejar els terrenys 
forestals. Amb aquesta feina, més 
del 70% dels propietaris han donat 
permís per accedir a la seva finca, i 
en els propers mesos es treballarà 
per aconseguir-ne la resta.

L’Ajuntament oferirà els mesos de maig i juny un curs gratuït 
de manipulador d’aliments i una xerrada sobre al·lèrgies
Es realitzaran en dilluns al matí i hi podrà participar tothom que ho desitgi
A través d’un acord entre 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Marganell, els 
mesos de maig i juny es portaran 
a terme cursos i xerrades gratuïtes, 
relacionades amb l’alimentació.

L’existència d’empreses 
alimentàries i entitats que 
organitzen àpats, ha fet decidir al 
consistori a oferir aquesta formació.  
Per apuntar-se caldrà dirigir-se a 
l’Ajuntament, presencialment, per 
telèfon o correu electrònic:

CURS DE MANIPULADOR 
D’ALIMENTS
Data: 29 de maig
Hora: 10:30
Durada: 3h
Límit de places: 40
Lloc: Sala Polivalent del Cafè
El curs s’adreça a empreses 
alimentàries, a entitats que preparin 
àpats, i a aquelles persones que 
vulguin formar-se per tal de millorar 
laboralment.
El curs dóna dret a un diploma.

XERRADA SOBRE 
AL·LÈRGENS ALIMENTÀRIS
Data: 12 de juny
Hora: 10:30
Durada: 1,5h
Límit de places: 40
Lloc: Sala Polivalent del Cafè
La xerrada s’adreça principalment 
als treballadors d’empreses 
alimentàries, a entitats que preparin 
àpats, i a totes aquelles persones 
que vulguin obtenir formació per tal 
de millorar laboralment.

Ara però, amb les autoritzacions 
obtingudes i prioritzant les 
àrees que estan en pitjor estat, 
es prepararà una primera fase 
d’execució per portar-la a terme 
després de l’estiu.

AJUNTAMENT DE MARGANELL
C/ Sant Esteve, s/n.
08298 - Marganell
Tel. 938 357 063

HORARIS ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns a divendres de 10 a 14h

web: www.marganell.cat
a/e: marganell@diba.cat


