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AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Passeig Montseny, 13 

Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h 

Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h 

El primer dissabte de mes de 10:00h a 13:00h  

www.gualba.cat 

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del  

Montseny 

Horari d’atenció al públic: 

Dissabtes de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h 

Diumenges i festius de 10:00h a 14:00h 

☎ TELÈFONS D’INTERÈS 

 Ajuntament de Gualba       938487027 

 Vigilant municipal                         608143654 

 Consultori mèdic        938487957 

 Farmàcia de Gualba       938487028 

 Parròquia de Gualba       938487312 

 Taxi Gualba        637235686 

 Escola Aqua Alba             938487240 

 Llar d’infants La Cuca de llum        938487253 

 Hospital de Sant Celoni       938670317 

 Emergències                      112 

 Punt d’Informació Turístic i  

 del Parc Natural del Montseny       937440481 

 

Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 
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INCLOU EL PROGRAMA                 

D’ACTIVITATS DE NADAL!!!   

PÀGINA 8 

Inclou programa d’activitats de Nadal  

Fotografia: Dolors Adrobau 



 

 

Projecte d’adequació de la Casa de la Vila i de la   

Sala Gorg Negre 

L’edifici de la Casa de la Vila de Gualba, degut a la seva antiguitat i a les reformes circumstan-

cials internes que s’han realitzat al llarg de les darreres dècades, presenta una situació de 

deteriorament i de deficiència funcional que fa que sigui necessari actuar-hi amb la finalitat 

d’adequar-lo a l’activitat actual i al compliment de les normatives de sostenibilitat, accessibili-

tat i eficiència energètica. 

 

La Sala Gorg Negre és un dels equipaments cabdals del nostre municipi que ens ofereix la 

possibilitat d’organitzar-hi activitats culturals i festives, així com actes diversos per al gaudi de 

tots els veïns. És sabut que aquest equipament necessita unes millores que el puguin fer més 

polivalent, més adequat a les necessitats dels esdeveniments culturals i festius que podem 

oferir al municipi, i tècnicament més preparat i sostenible. 

 

És per això que des de l’Ajuntament iniciem un procés de millora d’aquests equipaments, que 

es durà a terme en diferents fases, sempre d’acord amb les possibilitats pressupostàries del 

municipi i, sobretot, gràcies a les aportacions específiques que per a aquestes millores es fan 

des de la Diputació de Barcelona als consistoris que les sol·liciten.   

A continuació detallem la situació dels dos equipaments i els elements en els que s’està treba-

llant per fer una proposta específica de millora. 

 

Pel que fa a la Casa de la Vila es fa evident que es necessita una millora estructural. El gener 

del 2011 es va emetre un Informe d'estabilitat estructural de la Casa de la Vila on es posa de 

manifest que l’edifici presenta algunes limitacions de càrrega màxima en algun sostre que es 

fa necessari reforçar. Per exemple, la Sala de Plens té un aforament màxim com a resultat 

d’aquestes limitacions. A més, l’informe posa de manifest algunes lesions estructurals que 

caldria corregir i reparar com a resultat de l’antiguitat de l’edifici i els canvis interns realitzats. 

Cal, per tant, procedir a fer una proposta de reforçament de tot l’edifici.  
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El Ple del dia 1 de desembre de 2016, ha aprovat 

inicialment el pressupost per a l'any 2017. La confec-

ció d'aquest pressupost va en consonància amb els 

dels últims anys. Preveient les necessitats properes i 

prenent com a referència les últimes necessitats, es 

pressuposten les diferents partides per tenir un equili-

bri el més  acurat possible. Progressivament s'incre-

menten partides destinades a l'àmbit social i a l'educa-

tiu, per posar algun exemple, tendència que s'ha seguit 

els darrers anys. En aquesta elaboració pressupostària 

no s'ha contemplat pujar els impostos i, per tant, se-

guim amb la tendència dels últims anys de congelar-los 

per contribuir en l'alliberament econòmic de les famí-

lies i fer l'esforç de buscar i tramitar ajuts que ens 

permetin portar a terme diferents projectes i actua-

cions. Una altra acció que s'ha establert amb benefici 

dels veïns i veïnes és el poder fraccionar en quatre 

parts el cobrament del rebut de l'IBI (Impost Bens 

Immobles) pels que el tinguin domiciliat. Aquest pres-

supost aprovat també ens permet millorar en les tas-

ques del dia a dia i ens permetrà fer inversions petites, 

i algunes de més envergadura com l'adequació de 

l'edifici de l'Ajuntament que necessita millores a nivell 

estructural, de seguretat, d'accessibilitat, d'eficiència 

energètica i també de funcionalitat. Per a aquesta 

actuació rebrem una subvenció prou important de la 

Diputació de Barcelona per tal que no afecti al bon 

funcionament de la gestió municipal. Aquesta subven-

ció cobrirà pràcticament el 90% de la despesa. Una 

altra inversió destacable  per a aquest proper any i 

seguint amb la línea  de renovació i manteniment del 

cementiri municipal, serà la construcció de 16 nous 

nínxols que se sumaran a les últimes actuacions fetes, 

com la construcció de columbaris, l'arranjament de les 

taulades i repàs de pintura dels nínxols i el sanejament 

del terra  que ja es va fer darrerament. Tot plegat, són 

detalls de les properes actuacions que contempla el 

pressupost per l'any 2017 perquè el nostre municipi 

sigui un lloc on les veïnes i veïns gaudeixin d'una quali-

tat de vida com cal. 

Aprofitant aquest espai, us volem desitjar que tingueu 

totes i tots unes bones festes i un bon any 2017. 

Marc Uriach Cortinas 

Alcalde de Gualba 

La vida són records, papers i compromís. 

Tot just acabem de treure’ns la màniga curta i ja gairebé 

som a Nadal; tot sembla passar molt ràpid i moltes 

vegades no deixa temps per a fixar records. Però quan 

t’atures i mires enrere … 

Lluny queden els dies on la opinió dels ciutadans no es 

tenia en compte; avui podem exercir el vot, hi ha una 

gran influència dels mitjans i una diversitat d’experiènci-

es de democràcia participativa. Un dels processos més 

interessants són els pressupostos participatius com a 

mecanisme que permet la intervenció directa de la 

ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics i 

l’execució de propostes ciutadanes concretes. 

I a Gualba? Doncs sembla que no, que no hi ha lloc pel 

debat, no es coneix a 1 mes de tancar l’any la data del 

Ple d’aprovació d’un pressupost treballat només per 

l’equip de govern; i per descomptat, res s’ha posat a 

disposició pública. No es potencia el compromís ciutadà 

i no es valora l’experiència professional de fora del nucli 

de Govern; és una llàstima. 

Avui aprofitant l’espai del butlletí per a la reflexió o 

comentari hi afegirem un comiat: des d’aquí agraïm la 

tasca feta a l’Ajuntament per Eduard Puigjaner que des 

de l’any 2010 ha estat regidor a Gualba i que dona pas 

amb la seva renúncia a en Jordi Esmandia. És un canvi 

previst en presentar la nostra llista a les darreres elecci-

ons i que segueix amb la voluntat de rejoveniment del 

grup i que com tot canvi no és un final només sinó un 

nou començament. 

Sempre sap greu deixar un càrrec, una responsabilitat 

però les renovacions sempre permeten aportar la il·lusió 

d’allò que és nou. No és gens gratificant estar a la oposi-

ció a Gualba quan l’equip de Govern no aprofita coneixe-

ments, habilitats o experiències d’aquells que no estan 

en el grup majoritari i on no es facilita la participació 

ciutadana. 

Moment doncs d’agraïment per l’Eduard i de benvinguda 

per en Jordi amb la disposició de tots dos, des de la 

rereguarda del grup de suport o com a regidor, a conti-

nuar treballant pel futur del país des d’un municipi que 

volem participatiu. Bones Festes! 

 

Jaume Martí 

Secció Local d’ERC  
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Nota informativa sobre els gats de carrer 

Des de l'Ajuntament de Gualba, s'està treballant de forma continuada per tal de trobar solu-

cions a la proliferació dels gats de carrer sense propietari, i evitar així tant l’augment descontro-

lat com la creació de colònies d'animals de carrer al municipi. 

Partim del principi que els animals domesticats (prioritàriament gats i gossos) només són fe-

liços i gaudeixen d’una vida plena i adequada a la seva realitat quan viuen en companyia dels 

humans, en una llar que els acull i els manté alimentats i controlats pel que fa a la seva salut i 

higiene. Els animals domèstics al carrer, sense propietari, no gaudeixen d’aquest estatus i , per 

tant, no creiem que aquest sigui un objectiu bo per a ells. Es per això que des de l’Ajuntament, i 

d’acord amb la legalitat vigent referida a la protecció d’animals, es vetlla per tal de garantir el 

correcte tractament dels animals. 

Volem recordar que els propietaris dels animals de companyia són els primers responsables de 

la seva cura, del seu control i de la seva salut, així com de garantir el respecte de les normes 

de convivència que han de tenir vers els veïns propers i a la resta del municipi.  

En el cas d’animals de companyia abandonats, extraviats o sense propietari existeixen normati-

ves, que s’apliquen des de l’Ajuntament, entre elles recollir els animals i portar-los a centres 

d’adopció, o més concretament en el cas dels gats, de vacunar-los i castrar-los per evitar-ne la 

seva proliferació descontrolada. Evidentment, en cap cas es maltracta o fereix els animals que 

es troben al carrer. 

Volem recordar també les obligacions i les normes de convivència que hem de respectar tots 

els veïns del municipi quan trobem animals de companyia sense propietari pel carrer. En 

aquest sentit l’ordenança municipal SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA DEL MUNI-

CIPI DE GUALBA, vigent des del 12/09/2012, en el seu article 21 diu:  

" Alimentació a la via pública.   

1. Es prohibeix expressament alimentar, de manera general, els animals (gossos, gats, coloms, 

etc.) a la via pública, parcs, solars o altres espais similars. 

2. Amb l'objecte de prevenir la proliferació i increment de colònies d'animals incontrolats en el 

municipi, es prohibeix donar aliments als animals en les vies  i els espais públics, destinats 

directament a l'ús comú general dels ciutadans, a excepció de les persones autoritzades ex-

pressament per l'Ajuntament en el cas de colònies controlades. La persona serà advertida de 

les conseqüències de la seva acció, i si persisteix en ella, podrà ser sancionada. 

3. Així mateix, per tal d'evitar i prevenir la proliferació de colònies d'animals incontrolats, es 

prohibeix alimentar els animals abandonats i perduts en recintes de propietat privada." 

Aquesta ordenança preveu sancions per l'incompliment de l'alimentació a la via pública per 

import de fins a 400,00€. 

Sol·licitem, per tant, a totes aquelles persones que tenen l'hàbit d'alimentar els gats de carrer 

que compleixin el que diu l'ordenança a fi d'afavorir el benestar dels animals i la convivència 

entre els veïns. 

Per tal de garantir la comprensió de les accions que es duen a terme en relació als animals de 

companyia sense propietari al nostre municipi, hem convocat una reunió amb diferents perso-

nes que viuen directament la situació de tenir animals de carrer prop de les seves vivendes. A 

aquesta reunió hi assistirà un tècnic de la Diputació de Barcelona que exposarà totes les ac-

cions que es duen a terme amb aquests animals, de forma coordinada amb l’Ajuntament, i 

quina és la millor forma de tractar aquest tema.  
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A més, la Casa de la Vila no és un edifici físicament accessible a tothom. En aquest sentit 

es fa necessari fer una proposta de mobilitat vertical interna, imprescindible per a qualsevol 

edifici públic actual.  Igualment cal treballar la sostenibilitat de l’edifici millorant els mate-

rials aïllants, les instal·lacions de subministraments energètics i les solucions constructives, 

tot amb la finalitat de millorar-ne la sostenibilitat i garantir l’eficiència energètica de l’edifici. 

I finalment, però no per això menys important, es fa necessari millorar la funcionalitat de 

l’edifici per tal de garantir una bona administració dels espais i el seu confort tant per a les 

persones que hi treballen normalment com per als veïns que hi accedeixen per a tràmits i 

serveis.  

 

Pel que fa a la Sala Gorg Negre, una de les edificacions que expliquen el passat històric i 

social de Gualba, i que ja va ser objecte de reforma i millora els anys 2003 i 2004, es fa 

evident que necessita una adequació de manteniment i millora amb la finalitat d’optimitzar-

ne el seu ús i fer-la accessible, funcional i dotada de les tecnologies bàsiques necessàries 

actualment per a aquest tipus d’equipaments. Es pretén, per tant, actuar en l’equipament 

interior millorant i ampliant la superfície útil dels espais restringits, sense modificar-la vo-

lumètricament, a fi de poder disposar de zones d’emmagatzematge i ús intern.  

 

Cal actuar també a la Sala Gorg Negre sobre alguns desperfectes derivats d’humitats, així 

com rehabilitar la  façana i millorar els elements de l’envolupant de l’edifici amb la finalitat 

de fer-lo més eficient energèticament. I, pel que fa a la zona de l’espai per al públic, es pre-

tén dur a terme treballs interiors de manteniment, adequació i millora  de la zona a fi que 

els usuaris de l'equipament ho facin amb el màxim confort, qualitat i seguretat. 

 

Puntualment us anirem informant a través del butlletí, de la pàgina web i dels altres mitjans 

de comunicació municipal de les propostes específiques, de les fases, del terminis i de les 

actuacions que s’aniran duent a terme. 
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Depuradora del polígon de Gualba 

S'han iniciat els treballs de construcció de la depuradora del polígon industrial que sanejarà les 

aigües residuals del Polígon Industrial i dels nuclis de població de Gualba de Baix i l'Estació. 

A fi de regular el funcionament de la depuradora, ha estat necessària la redacció d'un regla-

ment regulador del sistema de sanejament del poligon industrial al terme municipal de Gualba. 

Per a la redacció d'aquest reglament,  s'ha creat  una   comissió integrada per regidors, tèc-

nics, administratius i membres de la Junta de Compensació del Polígon Industrial. 

El sanejament dels 

nuclis de població es-

mentats estava previst 

que es realitzés des de 

l'Agència Catalana de 

l'Aigua (ACA) però atès 

que no existeix una 

previsió de l'any d'exe-

cució, l'Ajuntament de 

Gualba ha anticipat les 

actuacions. 

Aquesta construcció 

permetrà millorar la 

depuració d'aigües del 

municipi i respectar el 

medi ambient.  

El Consell Coordinador del Parc     

Natural del Montseny es reuneix a 

Gualba 

El passat 10 de novembre es va reunir a la masia de Can Figueres 

el Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny. Aquest 

òrgan es reuneix periòdicament i, en aquesta ocasió, es proposà 

fer-ho a la masia, coincidint amb l'any d'obertura del Punt d'Infor-

mació del Parc. Van assistir-hi una trentena de persones represen-

tants dels diferents municipis que formen part del Parc Natural 

del Montseny i membres de la Diputació de Barcelona i de la Dipu-

tació de Girona. L'acte va ser presidit per l'Alcalde de Gualba i pels 

diputats de les respectives Diputacions. 

 

Butlletí Municipal Desembre 2016 

12 



 

 

NADAL I CAP D’ANY 2016 

REIS 2017 

Programa d’activitats 
DIJOUS 8 DE DESEMBRE 

Missa de la Immaculada Concepció  

a les 11:00 a l’Església 

 

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE 

Fira de Santa Llúcia I 

Gualba amb la Marató 

A partir de les 09:00h 

Lloc: Plaça Joan Ragué 

Organitza: AMPA Escola Aqua Alba I               

Ajuntament de Gualba 

 

DISSABTE 17 DE DESEMBRE 

Els Pastorets de Gualba 

A les 18:30 

Lloc: Sala Gorg Negre 

Organitza: Associació Cultural 12+1 

Interpretada pels alumnes de 6è 

 

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 

Concert de Nadal a les 19:00h  

a l’Església Sant Vicenç 

 amb les actuacions de: 

Coral SILENE de Sils 

El cor de “PETITS MÚSICS” 

El cor de “VEUS BLANQUES” 

La coral “LES VEUS DE GUALBA” 

 

DISSABTE 24 DE DESEMBRE 

Missa del Gall a les 23:00h 

 

 

 

 

DIUMENGE 25 DE DESEMBRE 

Missa de Nadal a les 11:00h 

 

DIJOUS 29 DE DESEMBRE 

Cinema 

18:00h a la Sala Gorg Negre 

A continuació hi haurà el Patge Reial 

Organitza: Comissió de Festes de  

l’Ajuntament de Gualba 

 

DISSABTE 31 DE DESEMBRE 

Campanades de Cap d’Any 

Lloc: Plaça Joan Ragué 

Tot junts donarem la benvinguda al 2017 

A continuació (00:30h), a la Sala Gorg 

Negre, Discomòbil amb Dj Pepe 

Organitza: Comissió de Festes de  

l’Ajuntament de Gualba 

 

DIUMENGE 1 DE GENER 

Missa d’Any Nou a les 11:00h 

 

DIMARTS 3 DE GENER 

Cinema 

18:00h a la Sala Gorg Negre 

 

DIJOUS DIA 5 DE GENER 

Cavalcada de Reis 

18:00h Gualba de Baix 

19:30h Gualba de Dalt 

Organitza: Comissió de Festes de  

l’Ajuntament de Gualba 
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Obres d’adequació de 

la planta superior de 

la Masia de Can        

Figueres 

En previsió del trasllat temporal de les 

dependències municipals a la masia de 

Can Figueres es faran unes petites 

obres d’adequació de la segona planta 

que no afectaran l’activitat normal del 

Punt d’Informació ni l’espai que ocupa 

a la planta baixa. 

Les obres consistiran en petites   ade-

quacions de fusteria, pintura, electrici-

tat i  serralleria, i deixaran la segona 

planta de la masia en condicions per 

propers usos un cop les dependències 

municipals tornin al seu espai de la 

Casa de la Vila. 

 

Obres de manteniment i 

millora 

Està previst realitzar tasques de reparació de 

desperfectes al ferm a Can Pla, al polígon de 

Gualba de Baix i a l’entrada del passeig         

Montseny. 

Tanmateix es duran a terme tasques de mante-

niment en una part de la franja forestal de Can 

Pla, així com, està previst pel 2017  l’obertura 

de la franja forestal al Roial Parc. Aquesta última 

actuació serà  subvencionada per  la Diputació 

de Barcelona. 

Regularització de la 

titularitat dels níxols 

del cementiri 

L’any 2015 La Diputació de Barcelona 

va redactar un estudi de la gestió del 

cementiri municipal de Gualba per 

encàrrec de l’Ajuntament. En aquest 

estudi es va detectar que en l’actuali-

tat figuren com a titulars d’un nombre 

important de nínxols difunts enterrats 

en el propi cementiri. 

Des de l’Ajuntament es vol regularitzar aquesta situació i és per això que es demana als 

hereus de difunts que no hagin regularitzat la titularitat dels nínxols es dirigeixin a les De-

pendencies Municipals per tal de poder actualitzar la informació. 
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Mosquit Tigre 

Parlar de mosquits ara que som a prop de l’hivern pot semblar estrany però aquesta és una de 

les conseqüències de l’arribada, ja fa uns anys, del mosquit tigre al nostre municipi. Aquesta 

espècie de mosquit originària del sud-est asiàtic té un període de cria que es pot allargar fins 

al novembre. És per això que cal no descuidar les recomanacions de no acumular aigua en 

petits recipients que utilitza per criar. Precisament, en aquesta època de l’any diposita els ous 

que resistiran el fred fins a la primavera vinent, quan esdevindran nous mosquits sempre a 

punt per fer-nos la guitza.  

Perquè les molèsties siguin les 

mínimes, des del mes de maig 

s’han dut a terme tasques de segui-

ment i control del mosquit tigre al 

municipi. Els treballs, a càrrec de 

l’empresa Argelaga Serveis Ambien-

tals i coordinats des de la regidoria 

de Salut de l’Ajuntament, han con-

sistit en un control i tractament dels 

embornals de les clavegueres, el 

seguiment i prevenció al cementiri i 

l’assessorament a particulars i als 

espais privats. El resultat ha estat 

un any amb menys molèsties, afa-

vorit també per les condicions me-

teorològiques de l’estiu. Tot i així, 

una de les conseqüències del canvi 

climàtic és l’augment dels efectes 

de les plagues, com és el cas del 

mosquit tigre. Caldrà doncs, no 

baixar la guàrdia de cara a l’any 

vinent.  

Volem destacar la col·laboració dels veïns i veïnes, vetllant cadascú per endreçar el seu espai, 

en el control d’aquest molest insecte amb qui haurem d’aprendre a conviure.  

En aquest sentit es va realitzar del 5 al 13 de novembre a Can Figueres l’exposició “El mosquit 

tigre: un veí que ens incomoda” organitzada per l’Ajuntament de Gualba amb el suport de la 

Diputació de Barcelona. 
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AGENDA ACTIVITATS MASIA CAN FIGUERES 

EXPOSICIONS 

"LES RAONS DE LA COOPERACIÓ" 

 
Del 4 al 12 de març de 2017 

 

A càrrec de l'Ajuntament de Gualba amb la col·laboració del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament 

 

Es podrà veure a la sala de l'Era de Can Figueres aquesta exposició per a la defensa de la 

cooperació al desenvolupament des dels municipis. Es pretén crear reflexió i donar argu-

ments en contra dels atacs que qüestionen les polítiques de cooperació al desenvolupa-

ment. Es vol, també, donar a conèixer que la cooperació local ha contribuït a la lluita contra 

la pobresa i les desigualtats i a favor de la justícia social més enllà dels nostres municipis. 

 

"RETRATS DEL MONTSENY. FESOMIES DE LA TERRA"  

 
Del 17 de març al 2 d'abril de 2017 

 

A càrrec de Mariano Pagès 

 

És un treball fotogràfic, concretament de retrats d'estudi. Els subjectes representats són 

habitants del massís i el seu entorn, vinculats a aquesta terra de generació en generació al 

llarg de la història.  

 

Totes les exposicions es durant a terme a la sala de l’Era de Can Figueres dins l’horari 

d’obertura del Punt d’Informació del Parc:                                                                             

Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h                                                                                 

Diumenges i festius de 10h a 14h.        

ALTRES ACTIVITATS 

FESTA MAJOR D'HIVERN   Dia 21 i 22 de gener de 2017 



 

Cursos d’anglès a Gualba 

Tot i la bona acollida dels cursos d’anglès que s’oferei-

xen al municipi, amb el suport parcial de la Diputació 

de Barcelona, encara hi ha possibilitat d’apuntar-se al 

grup d’anglès de dijous (de 19h a 20:30h; nivell Pre-

Intermediate) destinat a adults i joves.  

Les persones interessades es poden adreçar a l’OAC 

de l’Ajuntament per tal de fer la corresponent prova 

de nivell. 

Ajuts econòmics Llar 

d’Infants 

Un any més s’ha fet entrega dels ajuts 

econòmics a les famílies que fan ús 

de la Llar d’Infants Municipal “La Cu-

ca de Llum” dins el programa comple-

mentari “Escolarització en primera 

infància” de la Diputació de Barcelona 

i que l’Ajuntament  sol·licita per tal 

d’afavorir l’escolarització dels infants 

de 0 a 3 al nostre municipi. 
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Gualba amb la Marató 

Diumenge 11 de desembre es portarà a terme, juntament amb la Fira de Santa Llúcia organitza-

da per l’AMPA de l’Escola Aqua Alba, els actes solidaris amb la Marató de TV3 que aquest any 

vol conscienciar a la població en relació a “l’Ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàti-

ques” 

Entre els actes previstos hi ha un concurs de truites amb diferents premis, gimcana solidària, 

tallers pels infants, entre d’altres. 

Esperem que la jornada sigui tot un èxit i la població de Gualba recolzi aquest projecte solidari 

que enguany celebra la seva 25ena edició. 

Cursos de formació            

desfibril·ladors (DEA) 

Els dies 13 i 20 de desembre de 19 a 21h està previst 

de realitzar els Cursos de Formació en ús dels Desfi-

bril·ladors per tal de donar les pautes d’utilització en 

cas necessari. Aquesta formació s’integra en les ac-

tuacions formatives que ja s’estan portant a terme 

des de fa temps, i del que hi ha grups de persones ja 

formades per tal que puguin actuar més ràpidament i 

acuradament si hi són presents en un cas de necessi-

tat. La finalitat és anar ampliant aquest grup de perso-

nes formades i el número d’unitats de desfibril·ladors 

externs automàtics (DEA) aconseguint un municipi 

cardioprotegit. 
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Xerrada sobre els al.lèrgens als establiments     

alimentaris 

El dia 24 de novembre es va convocar una 

xerrada informativa adreçada a totes les 

persones titulars o treballadores d’establi-

ments alimentaris del municipi, per tal de 

donar tota la informació necessària alhora 

d’aplicar la Normativa en relació als ali-

ments que poden ocasionar al·lèrgies o 

intoleràncies a les persones consumido-

res. 

Es tracta d’una sessió totalment gratuïta 

organitzada per l’Ajuntament i amb el 

suport de la Diputació de Barcelona on 

l’assistència va ser força satisfactòria. 
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Restauració d’arxius muncipals 

L'Arxiu municipal portarà a restaurar el 

"Llibre de comptes del comú y Pa-

rròquia de Sant Vicens de Gualba bis-

bat de Barcelona del corregiment de 

Mataró" que data de l'any 1720 al 

1823. Es reforçaran les parts febles 

dels fulls del llibre utilitzant una tècnica 

que permet reconstruir la part d'una 

pàgina que s'ha perdut. Per a aquesta 

actuació rebrem una subvenció de la 

Diputació de Barcelona. 

L'any 2012 ja es va procedir a la restau-

ració de tres documents que daten dels 

anys 1727, 1777 i 1847. 

Amb aquestes accions es pretén con-

servar i preservar documents que es 

troben en mal estat i que és necessari 

intervenir-hi per garantir l'accés a la 

informació que aporten al nostre muni-

cipi. 
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Calendari fiscal 2017 

Descripció 
Data Inici      

Voluntària 

Data Fi Voluntària /  

Domiciliat 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS 02/05/2017 04/07/2017 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -                        

1AFRACCIÓ-DOMICILIATS 
  02/05/2017 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -                                 

2A FRACCIÓ-DOMICILIATS 
  03/07/2017 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -                                  

3A FRACCIÓ-DOMICILIATS 
  02/10/2017 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -                                  

4A FRACCIÓ-DOMICILIATS 
  01/12/2017 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 01/09/2017 02/11/2017 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 01/03/2017 03/05/2017 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 15/09/2017 15/11/2017 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 02/05/2017 04/07/2017 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 02/05/2017 04/07/2017 

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 01/09/2017 03/11/2017 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 02/05/2017 04/07/2017 

TAXA D'OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I VOLADA 01/09/2017 03/11/2017 

TELEVISIÓ PER CABLE 04/08/2017 04/10/2017 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                        

4T TRIMESTRE 2016 
03/02/2017 03/04/2017 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                        

4T TRIMESTRE ROYAL PARK 2016 
03/02/2017 03/04/2017 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                       

1R TRIMESTRE 
04/05/2017 04/07/2017 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                       

1R TRIMESTRE ROYAL PARK 
04/05/2017 04/07/2017 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                        

2N TRIMESTRE 
03/08/2017 05/10/2017 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                       

2N TRIMESTRE ROYAL PARK 
03/08/2017 05/10/2017 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                              

3R TRIMESTRE 
02/11/2017 03/01/2018 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA -                                            

3R TRIMESTRE ROYAL PARK 
02/11/2017 03/01/2018 

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES                      

ESPECIALS 
02/05/2017 04/07/2017 
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La Diputació de Barcelona ha ofert a 

diferents municipis de la comarca bici-

cletes elèctriques destinades a diferents 

activitats municipals. En el cas de Gual-

ba hem rebut dues bicicletes elèctriques, 

una per al Guàrdia Municipal i una altra 

per als Serveis Municipals. 

Bicicletes elèctriques per al Guàrdia Municipal i els  

Serveis Municipals 

Convocatòria Guardia 

Municipal 

S'ha convocat un procés selectiu per a la 

contractació d'un guàrdia municipal amb 

caràcter de funcionari interí en la plantilla 

de l'Ajuntament de Gualba. Es poden pre-

sentar sol·licituds per a participar-hi a 

l’Ajuntament, a l'oficina d'atenció ciutada-

na ( Pg. Montseny, 13). 

Les bases per a participar-hi estan publica-

des a la web de l’Ajuntament 

(www.gualba.cat),  al taulell d'edictes i al 

BOP, on s'indiquen  els requisits que cal 

complir per part dels sol.liciants.  

L'Ajuntament té contractat en l’actualitat 

un guàrdia municipal i amb aquest procés 

es pretén disposar de dos guàrdies munici-

pals a la plantilla, a fi donar major cobertu-

ra del servei durant més hores i dies de la 

setmana. 

Renovació del cotxe del 

Guàrdia Municipal 

El passat mes de novembre l’Ajuntament va 

signar un contracte de rènting amb una enti-

tat bancària per a la substitució del cotxe del 

guàrdia municipal.  

El cotxe serà un Nissan Qashqai 4x4 amb tot 

l’equipament normatiu per a un vehicle poli-

cial. 



 

 

PENYA BLAUGRANA DE 

GUALBA 
 

Ha començat una nova temporada 2016/2017 

per la Penya Blaugrana de Gualba. 

El projecte esportiu va endevant amb l' incorpora-

ció d' un nou Coordinador en Manel Viale, que té 

com a tasca principal, potenciar i gerenciar  l' àrea 

esportiva conjuntament amb el grup d' entrena-

dors. Tots ells estàn fent un treball extraornidari, 

amb plena dedicació, posant-hi molta il.lusió i 

demostrant una gran professionalitat.  

Com a resultat d' aquesta tasca,  enguany hem 

pogut fer l' equip Juvenil "A"  amb molt d' esforç i 

treball de captació,   ja que hem necessitat portar 

jugadors de fora per que en la nostra població no 

ni havien suficients d' aquest tram d' edat. 

Com a resultat, aquesta temporada comptem amb 

els següents equips: l' Escoleta, Prebenjamí A, 

Benjamí A, Aleví B, Aleví A, Infantil A, Cadet A i el 

Juvenil A , per tant, tenim cobertes totes les cate-

gories de futbol base amb 100 jugadors. 

En un futur proper ens agradaría apostar també 

pel futbol femení. 

El proper 16 de decembre, està previst,  com hem 

fet les darreres 3 temporades, fer la presentació 

de la plantilla 2016/2017, al nostre camp de Can 

Pahissa a les 17:45 de la tarda. Acabat l' acte 

farem una xocolatada. 

Des d' aqui vull aprofitar l' oportunitat per agraïr, 

com sempre, a totes les persones involucrades en 

el nostre projecte, jugadors, coordinador, entrena-

dors, pares i mares, socis, voluntaris, sponsors 

etc., la seva col.laboració que és imprescindible 

per que la nostra maquinaria continui funcionant. 

Gràcies a tots. 

Per una nova Penya ! 

Fem Pinya ! 

Fes-te soci ! 

 

 

Carles Climent. 

President Penya Blaugrana de Gualba. 
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ESBART 

JOVE DE 

GUALBA 
 

El curs ja ha 

començat amb 

els grups de 

Veterans dirigits 

com sempre per 

en Ricard Cap-

devila i els 

grups  juvenils, 

infantils i petits 

que com a novetat d'enguany estan dirigits per l'An-

na López i la Xènia Ferrater. Aquets grups assagen 

setmanalment preparant la ballada de la Festa 

Major d'Hivern. 

 

Tornem a oferir els tallers d’"INTRODUCCIÓ A LA 

DANSA" per a pares i nens de 3 anys, que dirigiran 

la Laia Boix i la Júlia Balart un cop al mes. Si hi ha 

algú interessat només cal que es posi en contacte 

amb l'Esbart. 

 

Tal i com vam anunciar en l'anterior butlletí, el grup 

de Veterans va fer la seva darrera actuació a Gualba 

el passat dia 1 d'octubre dins de la Roda d'Esbarts 

Veterans Catalònia. 

  

L'Esbart us desitja a tots unes Bones Festes de 

Nadal i Any Nou! 

 

LES VEUS DE GUALBA 
 

Amics, com cada any, el proper diumenge 18 de 

desembre a les set de la tarda, a la parròquia de 

Sant Vicenç,  la coral Les Veus de Gualba, oferirà el 

tradicional concert de Nadal.   

Aquest any, no cantarem sols, tindrem el plaer de 

compartir el concert amb la Coral SILENE de Sils, i 

com els darrers any també estaran amb nosaltres, 

el Cor de Petits Músics i el cor de Veus Blanques  

Amb molta il·lusió, us oferirem un repertori de  

cançons d’ambient nadalenc, us esperem. 

¡ BON NADAL ¡          
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Informació sobre el rebut de 

l’aigua 
 

L’Ajuntament de Gualba té la gestió de l’aigua 

del municipi. Això vol dir que administra el 

cobrament del servei d’acord amb l’ús que es 

fa a cada casa o espai que tingui el servei 

contractat. A la factura de l’aigua que arriba a 

les nostres llars podreu observar que una 

part important d’aquesta correspon a l’ano-

menat “cànon de l’aigua”. En alguns casos 

aquest cànon pot significar al voltant de la 

meitat de la totalitat de l’import de la factura. 

Us volem recordar que els ingressos del 

cànon de l’aigua van íntegrament a l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) i que no són ni ges-

tionats ni responsabilitat de l’Ajuntament. A 

més hem de tenir en compte que aquest 

cànon no valora la tipologia del municipi atès 

que per exemple un municipi com el nostre té 

el mateix tipus de cànon que Sant Celoni. 

Volem recordar a més que en el nostre cas, i 

pel que fa a la part del rebut que sí correspon 

a l’Ajuntament, no apliquem un import fixe 

mínim, sinó que la quota mínima inclou fins a 

30 m3 d’aigua usada, fet que fa que el cost 

de l’aigua a Gualba sigui inferior als municipis 

de la nostra comarca. 

Repartiment de notificacions 

administratives de  correus 

per la tarda 

Us informem que des de fa uns mesos, i de-

gut a canvis legals, Correus està obligat a 

repartir les notificacions administratives ofi-

cials dues vegades i la segona en horari dife-

rent a la primera en el cas de no haver trobat 

el destinatari el primer cop. Això vol dir que és 

possible que aquestes notificacions oficials es 

facin per la tarda, tot i que les oficines de 

Correus al municipi només obren pels matins. 

Congelació de les Ordenan-

ces Fiscals per al 2017 

L’Ajuntament continua amb la tendència 

dels darrers anys de no incrementar els 

impostos ni les taxes municipals. Volem, 

per tant, continuar amb el propòsit de no 

augmentar la pressió fiscal als veïns, 

veïnes i empreses del municipi el proper 

any 2017. 

Amb aquest ja seran quatre els anys con-

secutius de congelació del conjunt dels 

impostos municipals. 

Per a aquest any 2017 l'organisme tributa-

ri ens ha fet arribar unes noves indica-

cions que provoquen la modificació d'algu-

nes de les dates  per fer efectius els paga-

ments.  

Bandera de Gualba 

El Departament de Governació de la Gene-

ralitat de Catalunya ha ofert a l’Ajuntament 

la possibilitat de fer el projecte de bandera 

de Gualba amb la finalitat de fer un pas 

més –ja tenim l’escut heràldic des de fa 

anys- en l’oficialització dels símbols dels 

ens locals de Catalunya.  Aquest és un 

servei que ofereix el Departament de   

Governació de forma gratuïta per als muni-

cipis. 

La bandera, a l’igual que l’escut, ha de 

respectar les normes de l’heràldica i de la 

vexil·lologia, i tenen en compte les caracte-

rístiques pròpies del municipi, el seu nom, 

els accidents geogràfics, com ja queden 

recollits en l’escut. Informarem adequada-

ment quan tinguem una proposta de ban-
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ASSOCIACIÓ CASAL DE GUALBA 

Tots som conscients de l’evolució de la societat, les costums, les noves servituds de les feines, la incorpo-

ració del món femení al mercat del treball, el nou repartiment de les tasques de la llar, l’educació dels fills i 

la seva formació i també la convivència amb els avis, en especial quan ja no tenen la agilitat mental i física 

de que sempre havien gaudit i que el transcurs, implacable, dels anys ens ho ha convertit en un problema. 

L’Associació, en la seva última assemblea de socis, va debatre el fet inqüestionable del allargament de la 

vida i les seves conseqüències derivades de l’atenció a la gent gran del poble de Gualba i vàrem arribar a 

la conclusió que seria molt interessant  la creació d’un Casal de dia que pogués donar suport a les famílies 

que es troben en les circumstàncies de no poder deixar sols els avis durant determinades hores del dia. 

És per això que voldríem donar impuls a la transformació del actual Casal, en Casal de dia, amb serveis 

d’assistència mèdica professional,  així com els actuals serveis que ja tenim disponibles de Podòleg,    

Massatgista, Gimnàstica i Ioga i  els ja també disponibles d’esbarjo,  com la TV, lectura de diaris, llibres , 

revistes, jocs, etc. 

Penseu que aquesta idea no es solament nostra, la regidoria d’afers socials del Ajuntament de Gualba, 

també hi és interessada, però necessitem l’entusiasme del poble per poder començar a estudiar les possi-

bilitats de viabilitat, tant econòmica com social, així com la recerca d’ajuts de entitats oficials (Generalitat, 

Diputació, etc., ) que col·laborin en la consecució d’aquest projecte. 

Esperem les vostres opinions, tan personals ( al Casal, Pg. Montseny, 60 de dilluns a dijous de 16 a 19 

hores) i al correu electrònic:  casal.6013@gmail.com . Gràcies per les vostres aportacions de idees. 

En altre ordre de coses us volem fer avinent 

que seguim amb les nostres excursions, hem 

anat al Palau de la Música a gaudir d’una audi-

ció d’Havaneres, hem fet una excursió de qua-

tre dies al Matarranya, amb molt bon temps i 

una participació extraordinària, hem anat al 

Caixa fòrum a veure l’exposició  de quadres 

Thyssen  i aquest mes de Desembre anirem al 

teatre Coliseum de Barcelona a veure l’especta-

cle de La Cubana i tot seguit ho conclourem 

amb un sopar per a tots els assistents. 

També el  proper 16 de Desembre gaudirem 

del dinar de germanor, que con cada any duem 

a terme en les festes de Nadal i en el que re-

partirem un petit obsequi,  a benefici de la 

Marató de TV3, als participants. 

Continuem amb les nostres activitats de classes de Labors (Patchwork i Espardenyes) i de Català. 

El passat mes d’Octubre, vàrem fer entrega de les espardenyes personalitzades al senyor Jordi Esmandia, 

agraciat amb el sorteig que és va fer amb motiu de la Exposició de Labors del mes d’Agost. 

Res més, seguiu-nos a la nostra Web  gualbacasal.jimdo.com  i a la Web del Ajuntament de Gualba. 
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AMICS DE LA MÚSICA DE  

GUALBA 

ADF DE GUALBA 

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) segueix treba-

llant, entre altres, en el manteniment i conservació 

de camins amb el recolzament de l’Ajuntament i la 

Diputació de Barcelona. 

Des d’aquest espai animem a tothom que vulgui fer-

se voluntari per tal d’anar augmentat el número de 

persones involucrades en aquestes tasques impor-

tants pel nostre municipi. 

Vull agrair també als voluntaris que ja col·laboren, 

any darrera any, donant suport als diferents actes 

organitzats al poble. 

 

 

 

    President ADF 

    Raúl Cañete Piñar 

 

CLUB PETANCA GUALBA 

Aquest escrit  va dirigit a tota la gent de Gualba i quan dic tota, em refereixo no tan sols als qui hi han 

nascut, sinó als que han volgut venir a viure a aquest indret meravellós, als que han volgut portar al 

seus fills a la escola d’aquí encara que no hi visquin i com no, als anomenats “pixa-pins” que sempre 

han estat el nucli de la petanca.  

Volem fer una crida per totes les persones que no hi juguen, bé perquè creuen que no en saben o 

perquè pensen que no s’integraran en el grup. Res més enllà de la veritat. Nosaltres tenim les portes 

obertes per acollir a tothom. Joves, grans i més grans. Que s’integrin a les nostres tripletes, o si són  

una colla d’amics que volen anar al seu aire, les pistes estan a la seva disposició. Ah, i no poden faltar 

les dones, per allò d’eliminar que la dona ha d’estar a casa.  

A més a més de jugar per passar l’estona fem melés mensuals, excursions didàctiques i dinars so-

cials.  

Totes les activitats estan posades en el Tauler d’Anuncis a la porta de la petanca i en aquesta revista 

s’informa dels actes que tindran lloc en el propers 3 mesos. 

Esperem que us agradi aquesta proposta. Desitgem veure-us aviat a les nostres instal·lacions i que us 

trobeu a gust  en aquest espai lúdic. 

 

PROPERES ACTIVITATS 

17 de desembre de 2016: Melé 

14 de gener de 2017: Melé i butifarrada 

11 de febrer de 2017: Melé 

mailto:casal.6013@gmail.com

