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AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Camí del RACC nº 2 

Horari d’atenció al públic: 

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

Dimarts i dijous de 17:00h a 19:00h 

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        656008900 

 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 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 
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El Ple de l’Ajuntament de Gualba va aprovar la     

moció de rebuig a la sentència del Tribunal  Suprem 

El Ple de l’Ajuntament de Gualba va aprovar la moció de rebuig a la sentència del Tribunal 

Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa 

del dret d’autodeterminació 

El Ple de l’Ajuntament de Gualba, en la seva 

sessió extraordinària del 15 d’octubre, va 

aprovar per unanimitat la moció que recull la 

proposta de l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i de l’Associació Catala-

na de Municipis (ACM), a les quals està    

associat l’Ajuntament de Gualba. 

La moció aprovada per unanimitat  manifesta 

el rebuig a la sentència condemnatòria,    

reclama la llibertat immediata de tots els 

presos i preses polítiques i exigeix l’amnistia 

de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exilia-

des, mostra el compromís amb el dret a l’au-

todeterminació, reafirma el caràcter pacífic del moviment independentista català.  

 

L’alcalde de Gualba a la 

trobada d’alcaldes i   

alcaldesses al Palau   

de la Generalitat 

El dissabte 26 d’octubre l’alcalde de 

Gualba, Marc Uriach, va anar al Palau 

de la Generalitat on es van trobar 

més de 700 alcaldes i alcaldesses 

per presentar la moció aprovada en 

els respectius Plens que es van    

celebrar arreu del territori català. 
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Ja som a desembre, a punt de tancar un any que ha estat farcit de 

convocatòries electorals. Sempre he dit que es bo exercir el dret a 

vot les vegades que faci falta,  i em plau veure com tothom manté 

l’esperit democràtic anant a votar com podem veure en els  

resultats de participació a Gualba. Permeteu-me que faci un 

comentari distès sobre això. Els meus pares, ja grans i amb 

dificultats de mobilitat no es perden una votació perquè pensen 

que l’opinió de cadascun de nosaltres és important i, sobretot, pel 

compromís amb la democràcia. Per a ells que pràcticament no 

surten de casa, el reclam a les urnes és una oportunitat per        

fer-ho. Tot una lliçó.  

Una de les convocatòries electorals d’enguany ha estat les munici-

pals on els veïns i les veïnes de Gualba van donar un cop més al 

nostre grup l’oportunitat de liderar un projecte de poble. Un cop 

més, gràcies. La nostra manera de fer ha estat i serà sempre 

posar per davant valors que guiïn la nostra acció com la humilitat, 

la coherència, el respecte, la tolerància, l’esforç, el compromís, el 

sentit comú i la il·lusió. Tots ells ens representen i ho fem sempre 

pensant en positiu. Entenem la nostra acció com ha de ser, un 

servei públic. I no suportem qualsevol acció d’altri que es     

fonamenti en l’oportunisme, la demagògia o la difamació. Avui dia 

tenim la sensació que en política tot si val si és per guanyar vots. 

Nosaltres no hem pensat mai així, com bé sabeu. Som         

constructius, respectuosos i positius, sempre pensant en sumar 

per bé de tothom.  

Ara ens trobem en fase de preparació del pressupost per a l’any 

2020. Seguim mantenint els impostos com en els darrers anys, 

amb l’excepció del d’escombraries que puja, com a tots els 

ajuntaments, degut a les demandes del sistema. L’excés del 

volum de deixalles i escombraries  és  un problema global, que 

ens afecta a tots, i els organismes superiors ens apliquen    

augments d’impostos i tarifes. L’octubre passat vaig anar al 

Consell d’Alcaldes que es va celebrar a Les Franqueses del Vallès 

i es va tractar aquest tema. Aquesta pujada de taxa ens afecta a 

tots els municipis. Cal prendre consciencia que el volum de 

deixalles té un cost i que hem de fer esforços per reduir-lo, per 

reciclar millor. I com a municipi treballem i continuarem treballant 

per millorar el procés de reciclatge i reduir els residus. Tot i 

l’increment, Gualba continua sent un dels de la comarca amb la 

taxa d’escombraries més baixa. Des de l’Ajuntament  estem 

treballant en un projecte que ens doni eines per tractar de millorar 

la nostra recollida selectiva al municipi, amb l’objectiu de prendre 

consciencia i  optimitzar millor els residus, en benefici de tothom. 

Volem enviar una forta abraçada a les persones preses i exiliades 

polítiques i a les seves famílies que, un Nadal més, no podran 

gaudir de la seva companyia. El Ple de l’Ajuntament de Gualba va 

aprovar per unanimitat la moció de resposta a la sentencia del 

Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones 

preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodetermina-

ció.  Com alcalde vaig anar al Palau de la Generalitat on ens vam 

trobar més de 700 alcaldes i alcaldesses per presentar lo moció 

aprovada en els respectius Plens que es van celebrar arreu del 

territori català. 

Finalment, vull aprofitar aquest espai per desitjar-vos que tingueu 

totes i tots unes bones festes i un molt bon any 2020, que ens 

porti a tothom prosperitat, salut, feina, pau i felicitat. 

 

Marc Uriach 

Alcalde de Gualba 

 

Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos Bones Festes i un any 

vinent millor que aquest que deixem enrere. 

Des del grup municipal Acord Municipal-ERC persistim en el 

nostre propòsit d'apropar la gestió municipal a la ciutadania, a tal 

fi, aquest pròxim any, reprendrem la publicació de la veu per tal 

d’apropar les nostres impressions sobre el dia a dia del poble, en 

forma de propostes i idees constructives, i comentant les nostres 

actuacions al consistori i quin resultat hem obtingut. 

Paral·lelament incrementarem la nostra presència a les Xarxes 

Socials, on documentarem fets rellevants i explicarem les nostres 

opinions. Tanmateix augmentarem la nostra presència al carrer 

parlant amb la gent sobre els temes que us preocupen. 

Tenim a la vostra disposició dos comptes de correu electrònic: 

acord.gualba@gmail.com, o bé gualba.erc@gmail.com on us 

podeu adreçar per a fer consultes, preguntes, o peticions tant a 

títol personal com si voleu que siguin tractades anònimament. 

El nostre model de gestió pública se centra en la resposta a les 

necessitats de la gent i en el conjunt dels ciutadans, valorant tots 

els punts de vista, i mirem d’esforçar-nos per tal que s’entengui i 

s’apliqui el màxim possible. 

Dues de les eines més fortes que té l’ajuntament per gestionar la 

política municipal, la Diputació i el Consell Comarcal, posen al 

nostre abast eines i recursos que permeten realitzar una acció 

política planificada que ens permet millorar, preveure i anticipar 

solucions a problemes actuals i futurs, no només fer-les servir per 

marcar l’agenda municipal. Igualment cal aprofitar l'experiència 

que han tingut altres municipis a l’hora de resoldre problemes i 

valorar si les solucions trobades són les adequades per a    

nosaltres. I amb els municipis propers fer front comú per a tenir 

més força i visibilitat per tal d’afrontar una estratègia comuna per 

tractar problemes compartits. 

Hem de ser humils i fer una reflexió sobre els punts a millorar en 

el nostre municipi, un espai que compartim i que ens pertany a 

tots. 

 

Bones Festes i Feliç Any Nou 

 

Jordi Esmandia 

 

Acord Municipal - ERC 
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NADAL I CAP D’ANY 2019 

REIS 2020 

Programa d’activitats 
 

 

DISSABTE 21 DE DESEMBRE 

“Els Pastorcillos”                                
A les 18:00h                                      

Lloc: Escola Aqua Alba                          

A càrrec dels alumnes de 6è de        

l’Escola Aqua Alba                          

Caga Tió                                                             
A partir de les 19:00h                       

Lloc: Plaça Joan Ragué                     

Organitza: Comissió de Festes de     

l’Ajuntament de Gualba 

DIMARTS 24 DE DESEMBRE 

Missa del Gall a les 23:00h 

 

DIMECRES 25 DE DESEMBRE 

Missa de Nadal a les 11:00h 

 

DIVENDRES 27 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMARTS 31 DE DESEMBRE 

Campanades de Cap d’Any 
Lloc: Plaça Joan Ragué 

Tot junts donarem la                         

benvinguda al 2020 

A continuació (00:30h)                           

a la Sala Gorg Negre                         

Discomòbil  

Organitza: Comissió de Festes de  

l’Ajuntament de Gualba 

 

DIMECRES 1 DE GENER 

Missa d’Any Nou a les 11:00h 

 

DIJOUS 2 DE GENER 

Cinema 
18:00h a la Sala Gorg Negre 

 

DIUMENGE 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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Afectacions del temporal del dia 23 d’octubre 

La matinada del dia 23 d’octubre, un fort temporal va sacsejar el nostre municipi provocant 

inundacions, arbres caiguts, camins i vies amb força desperfectes. La zona més afectada, 

però, va ser el càmping Aqua Alba com a conseqüència d’un esclafit que va arrencar arbrat 

i trinxar, literalment, un bon nombre de bungalows. Com a resultat d’aquestes afectacions 

van actuar ràpidament el Cos de Bombers, els Mossos d’Esquadra, i membres del SEM i de 

Protecció Civil. El cap del gabinet del president Torra, el Delegat del Govern i el director del 

Parc Natural del Montseny es van posar en contacte amb l’alcalde per interessar-se pels 

incidents esdevinguts en el poble. El servei de bombers, que tenia la responsabilitat de 

garantir que no hi hagués risc per a les persones, va delimitar la zona afectada on no es 

podia garantir la seguretat de les persones que estaven ubicades allí, i va donar indicacions 

a la Junta Directiva del càmping perquè fes les actuacions necessàries per delimitar una 

zona que garantís la seguretat de les persones.  

L’Ajuntament, des de primeres hores del matí, va destinar tots els mitjans disponibles a fi 

de prioritzar els possibles danys a persones i gestionar  a través de Serveis Socials el    

reallotjament d’aquelles famílies que van quedar sense vivenda i no tenien on anar. Agraïm 

a la casa de colònies El Pinatar l’acolliment d’aquestes famílies durant els primers dies i la 

facilitat de Montseny Rural en poder disposar d’un dels seus apartaments per allargar uns 

dies més l’allotjament. També, en el mateix sentit, la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 

Esteve de Palautordera i de la Creu Roja  per poder disposar d’un pis durant uns altres dies  

fins que les famílies afectades poguessin tornar al càmping. Agrair també les mostres de 

suport de diferents veïns i veïnes en ajudar d’alguna manera a tots els afectats. 
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Gualba rep la visita del Subdelegat del Govern        

de l’Estat per valorar els danys i els possibles ajuts   

pel  temporal del dia 23 d’octubre 

El Subdelegat del Govern de l’Estat, Carlos Prieto, l’alcalde de Gualba Marc Uriach i               

representants de l’ajuntament de Sant Celoni i del càmping Aqua Alba es van reunir per valorar 

els possibles ajuts que es poden rebre des de l’Estat. Davant de la declaració de “zona        

afectada greument per una emergència de protecció civil”, Gualba passa a formar part de la 

llista dels municipis afectats pel temporal que Protecció Civil ha elaborat. En aquesta reunió es 

va explicar com poder accedir a ajudes de l’Estat, els tràmits a fer i es van donar orientacions 

per poder-ho tramitar. L’Ajuntament va habilitar una atenció personal per ajudar les persones 

afectades a fer els tràmits pertinents. 

Visita del Delegat del Govern al municipi de Gualba 

El Delegat del Govern de la Generalitat, Juli Fernández, ha visitat el municipi de Gualba, i s’ha 

reunit amb l’alcalde, Marc Uriach, per tractar temes d’interès del municipi. 

Durant la reunió de treball, el delegat i l’alcalde han fet repàs dels temes d’actualitat del   

municipi. Aquestes visites s’inscriuen en el programa habitual de treball del Delegat del     

Govern, que vol escoltar directament les demandes del territori, conèixer personalment les 

diferents realitats locals i oferir la màxima col·laboració possible per part de la Generalitat. 

Aquesta trobada que ja estava prevista es va avançar al dia 24 d’octubre, l’endemà dels   

aiguats i de l’esclafit que va sacsejar el càmping Aqua Alba i part del municipi. Donada        

l’emergència de la situació, Generalitat i Ajuntament es van reunir per analitzar l’abast dels 

desperfectes. 
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AGENDA ACTIVITATS 2020 

FESTA MAJOR D'HIVERN    
Dies 25 i 26 de gener de 2020 

 

CARNESTOLTES                                                                                                               

Diumenge 1 de març al matí 

CALÇOTADA  POPULAR                                                                                        
Diumenge 8 de març 

Un any més Gualba amb la Marató de TV3 

Diumenge 15 de desembre es van 

portar a terme les activitats solidà-

ries de Gualba per tal de recaptar 

diners per a la Marató de TV3. Les 

activitats organitzades durant tot el 

dia van ser: 

L'ARBRE DELS DESITJOS a la plaça 

Joan Ragué. 

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA DE  

TEATRE "L'EXAMEN" a càrrec del 

Jove Teatre d’Arbúcies dirigida per 

Jose Barón a la Sala Gorg Negre.  

A més durant tot el matí a la plaça 

van haver-hi parades del mercat de 

segona mà, del banc d’aliments, de 

l'AMPA i dels nens i pares de 6è 

curs per recaptar diners pel viatge 

de final de curs.  

Entre l’Ajuntament i l’Associació 

Gualba Solidària es van aconseguir 

367,50€. 

Agraïm a tothom la seva 

col·laboració!! 
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II Fira de Minerals MINERGUALBA 

El 19 d'octubre es va celebrar la segona edició de la Fira de Minerals del Montseny             

MINERGUALBA, una fira d'intercanvi i venda de minerals. MINERGUALBA  s’organitza amb la 

col·laboració del Grup Mineralògic Català, l'objectiu es anar millorant i consolidant aquest  

esdeveniment cada any. Enguany va haver-hi una gran participació tant d’intercanvi com de 

visitants que van poder comprar o contemplar les peses mostrades. 

Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor 
L’Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barcelona organitzen, de forma conjunta, les visites 

de l’Oficina Mòbil d’Informació al  Consumidor per atendre, de forma gratuïta i personalitzada, 

les vostres consultes i oferir-vos informació i assessorament sobre temes de consum: assegu-

rances, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis turístics, habitatge, subministraments 

bàsics...  

 La propera visita està programada pel dia 5 de febrer, de 10:30 h a 13:00 h , a la Plaça Joan 

Ragué. 
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Participació ciutadana: pressupostos participatius 

Des de l’Ajuntament apostem sempre per la participació ciutadana en el procés de presa 

de decisió de temes que són rellevants per a tot el municipi. Com és conegut, a cavall del 

2018 i del 2019, vam dur a terme el Procés Participatiu per valorar com volíem que fos en 

un futur la plaça i el seu entorn, que va donar com a resultat un document final que recull 

les consideracions, i les propostes finals. Actualment estem en fase de captació de   recur-

sos d’institucions supramunicipals per poder implementar les propostes que van sortir de la 

dinàmica participativa. 

Ara, continuant el procés participatiu, posem en marxa una nova dinàmica enfocada a la 

implementació d’uns pressupostos participatius. La dinàmica de pressupostos participatius    

consisteix en oferir la possibilitat de debatre sobre la destinació d’una part dels diners  

municipals a uns projectes concrets que seran debatuts amb la ciutadania. El procés inclou 

un treball previ de definició i d’establiment d’una estratègia de comunicació i de definició 

de propostes en els que es dedicaran els diners estipulats; i una segona fase de recollida 

de dades i desenvolupaments de les propostes. Al final hi haurà una jornada d'informació i 

retorn a la ciutadania del tot el procés. 

Per tal de poder dur a terme aquesta proposta l'Ajuntament pressupostarà pel 2020 uns 

10.000€. 

La participació, però, no és únicament en un dia o a través d’un procés com aquest. Com 

sabeu, tots podeu participar i participeu dia a dia a través de les propostes i suggeriments 

de tot tipus que ens feu arribar i que tenim present i apliquem segons criteri i possibilitats. 

Us animem a participar sempre, dia a dia, i a través dels processos que anem engegant.  
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Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i       

l’Ocupació del Baix Montseny 

L’Ajuntament de Gualba va signar un conveni que regula la Comunitat de Municipis del Baix 

Montseny per poder fer el desplegament del Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i 

l’Ocupació. 

L’acord crea un espai de treball que possibilita un entorn que afavoreix la col·laboració entre 

municipis en termes de promoció econòmica i ocupació.  

S’ha acordat treballar en tres línies d’actuació com són: 

 El model de turisme sostenible (Baix Montseny Turisme) 

 Els serveis urbans de qualitat (Baix Montseny Biomassa) 

 El teixit empresarial i industrial local (Baix Montseny Empresarial) 

En el marc de la primera línia d’actuació es crea un projecte amb els següents objectius:     

configurar una agenda pública en matèria de turisme; dissenyar una estratègia comuna de 

turisme sostenible; treballar perquè el Baix Montseny esdevingui destinació amb la certificació 

turística Biosphere Destination; posada en marxa d’un servei turístic digital. 

Quan a treballar pels serveis urbans de qualitat s’incidirà en tenir un recurs tècnic i jurídic per 

aprofitar la biomassa local que afavoriria, entre altres coses, la neteja de boscos i la prevenció 

d’incendis forestals, aprofitant la fusta local per a la producció d’energia. 

En la tercera línia d’actuació, s’ha portat a terme un esdeveniment de trobada empresarial on 

s’han copsat demandes i compromisos per a poder treballar de cara al 2020. 

Pla d’Ocupació Local de 

Gualba 2020 

Des de fa anys, l’Ajuntament de Gualba ha anat 

aprovant diferents Plans d’Ocupació Locals a 

amb la finalitat de promoure llocs de treball al 

municipi. Els fons econòmics es sol·liciten a la 

Diputació de Barcelona i en funció de la      

dotació es contracta el personal. Per aquest 

any vinent ja s’ha aprovat una partida des de la 

Diputació per a poder contractar restant a  

l’espera de noves dotacions per ampliar encara 

més aquesta ocupació. 

 

Butlletí Municipal Desembre 2019 

 

- Resta (contenidors verds). 

- Piles (en diverses botigues i ben aviat s’instal·larà una mini deixalleria al costat de la Sala 

Gorg Negre). 

- Medicaments (a la farmàcia). 

- Servei de deixalleria a Sant Celoni. 

Anualment, com sabeu, des de l’Ajuntament s’organitza una Jornada de Reciclatge dedica-

da a la conscienciació col·lectiva amb tallers i participació d’entitats. Aquesta jornada es fa 

conjuntament amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental. 

Us informem, a més, de les darreres actuacions realitzades: 

- Instal·lació de contenidors de vidre (vacri) per facilitar la recol·lecció d’ampolles als conte-

nidors per part dels bars i restaurants. 

- Col·locació d’un contenidor per a cartró a la benzinera BP i un altre de més al carrer nou. 

- Col·locació d’una mini deixalleria al costat de la Sala Gorg Negre per reciclar piles, bateri-

es, petits aparells elèctrics i bombetes. 

També estem treballant en una campanya municipal de conscienciació que ens ajudi a 

millorar els percentatges esmentats, així com en poder tenir una targeta per a la deixalleria 

comarcal de Sant Celoni.  

Volem i desitgem un poble responsable i respectuós amb el medi ambient i més sostenible. 

Per això cal una bona selecció de residus. Només depèn de tots nosaltres que millorem en 

el procés de recollida selectiva.   
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Campanya de sensibilització ciutadana per tal de 

millorar la recollida selectiva de residus 

La bona gestió dels residus que generem com a poble és responsabilitat de tots. A Gualba 

tenim un percentatge de recollida selectiva de residus, és a dir orgànica, vidre, plàstic, paper, 

etc, d’un 25% del total que generem. A nivell català ens hem marcat assolir l’objectiu del 50% 

de recollida selectiva per a l’any 2020. Ens queda molt per fer a tots per millorar el resultat 

actual que tenim i avançar cap a l’objectiu marcat. Des de l’Ajuntament volem demanar-vos la 

vostra col·laboració i apel·lem a la responsabilitat de tothom per fer una bona selecció a casa i 

aprofitar els serveis i recursos que posem a la vostra disposició.  

Per això us recordem que: 

- Recollida de voluminosos (IMPORTANT: El primer dilluns de cada mes) Si algú, per motius 

justificats, necessita que algun voluminós se li reculli a casa pot demanar-ho a l’Ajuntament. 

Sempre és millor així que deixar-lo als contenidors quan no toca. 

- Roba usada. Disposeu de diferents dipòsits verds d’HUMANA a diferents parts del municipi. 

- Contenidors d’oli domèstic. 

- Contenidors d’orgànica. 

- Contenidors de vidre (verd). 

- Contenidors de paper (blau). 

- Contenidors d’envasos de plàstic (groc). 
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Actuacions als espais públics 

Arranjament de la vorera del carrer Martí Joan.  

Neteja de la zona del Torrent de Can Dança i de la zona exterior del Càmping Aqua Alba. 

Col·locació de noves porteries amb cistella incorporada i retirada del material en mal estat 

de la pista de Roial Parc. 
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Nova pavimentació de la pista poliesportiva           

1 d’octubre 

Seguint amb la línia de millora i       

conservació dels equipaments i       

instal·lacions municipals, s’ha procedit 

a la substitució del paviment de la pista 

poliesportiva 1 d’octubre amb la      

formació d’un paviment nou de formigó 

armat damunt de l’existent i el nou 

pintat de les línies de joc. Per realitzar 

aquesta obra es va demanar una    

subvenció a la Diputació de Barcelona 

que es va concedir per la totalitat del 

cost (41.000€). 



 

 

8 

Calendari fiscal 2020 
   

   
     

Descripció 
Data Inici  
Voluntaria 

Data Fi  
Voluntaria 
Domiciliat 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS -  NO DOMICILIATS 04/05/2020 06/07/2020 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
1ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   04/05/2020 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
2ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   01/07/2020 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
3ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   01/10/2020 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
4ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   01/12/2020 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS 04/09/2020 05/11/2020 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS 04/09/2020 05/11/2020 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 02/03/2020 04/05/2020 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 18/09/2020 18/11/2020 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 04/05/2020 06/07/2020 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 04/05/2020 06/07/2020 

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 04/09/2020 05/11/2020 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 04/05/2020 06/07/2020 

TAXA D'OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I VOLADA 04/09/2020 05/11/2020 

TELEVISIÓ PER CABLE 05/08/2020 05/10/2020 

IMPOST BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 04/05/2020 06/07/2020 

Descripció 
Data Inici     
Voluntaria 

Data Fi 
Voluntaria 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
4t TRIMESTRE 2019 24/02/2020 24/04/2020 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA       
4t TRIMESTRE ROYAL PARK 2019 24/02/2020 24/04/2020 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
1n TRIMESTRE 22/05/2020 24/07/2020 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
1t TRIMESTRE ROYAL PARK 22/05/2020 24/07/2020 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
2n TRIMESTRE 26/08/2020 26/10/2020 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA       
2n TRIMESTRE ROYAL PARK 26/08/2020 26/10/2020 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
3r TRIMESTRE 26/11/2020 26/01/2021 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
3r TRIMESTRE ROYAL PARK 26/11/2020 26/01/2021 
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Taller d’eines de gestió en línea i treball en xarxa 

per a entitats 

El passat 12 de desembre es va organitzar a la Masia de Can Figueres un Taller per a    

entitats, que es va sol·licitar des de l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona, per formar els 

membres de les entitats en estratègies de gestió i de comunicació a la xarxa. Diferents 

entitats de Gualba van assistir al taller. La formadora del taller, Julia Hinojo, és 

col·laboradora de la Fundació Catalana de l’Esplai. 

Presentació del            

Document Únic de      

Protecció Civil Municipal 

(DUPROCIM) 

El passat 10 d’octubre es va fer la presenta-

ció pública a la Sala d’Audiovisuals de la 

Masia de Can Figueres del document únic de 

protecció civil municipal, conegut com a  

DUPROCIM. Es tracta d’un document que    

defineix el procediment d’actuació en casos 

d’emergència. El DUPROCIM de Gualba   

defineix els procediments en cas de riscos 

territorials, risc químic, risc per inundacions, 

risc per incendi forestal, risc químic en el 

transport, risc per nevades, risc per sismes i 

risc per ventades. El document es va       

treballar prèviament i   durant més d’un any 

amb la Diputació de Barcelona per definir 

tots els protocols i les   persones responsa-

bles d’acord amb les normatives vigents. 

El document es va exposar a trets generals 

en l’esmentada sessió oberta a Can Figueres 

i posteriorment va entrar en un període de 

consulta pública per a detectar possibles 

errades i millores que finalitza el 21 de gener 

de 2020. Els interessats poden consultar el         

document a les oficines de l’Ajuntament. 

Cursos d’ANGLÈS 

2019/2020 de           

diferents nivells 

L’Ajuntament ha iniciat, un any més, a 

l’octubre cursos d’anglès per a joves i 

adults, dels quals encara hi ha places 

disponibles. Són cursos d’1,5 hores    

setmanals subvencionats.  



 

Informa’t al Punt d’Informació 

Juvenil de l’Ajuntament de 

Gualba 

El Servei de Joventut de Gualba ofereix un servei  

personalitzat d’informació juvenil per a totes les     

persones joves del municipi. Si necessites informació 

sobre feina, estudis, estades a l’estranger, salut,  

habitatge, oci i lleure, associacionisme, participació... 

o qualsevol altre tema, no dubtis en venir al Punt  

d’Informació Juvenil i farem el possible per donar 

resposta a tots els teus dubtes! 

El nostre horari d’atenció és cada dijous de 10h a 14h 

i de 16h a 18h a la Masia de Can Figueres. El servei 

és totalment gratuït, per rebre una atenció personalit-

zada cal demanar cita prèvia enviant un correu     

electrònic a gualbajove@gmail.com o bé enviant un 

missatge directe al compte d’Instagram @gualbajove. 

Targeta de transport 

T16 

L’Ajuntament de Gualba està associat 

a l’AMTU (Associació de Municipis per 

la mobilitat i el Transport Urbà). 

L’AMTU ha engegat una campanya 

informativa per promocionar aquest 

títol social,  el títol de transport T16 

que beneficia els nens i nenes     

d’edats compreses entre els 4 i els 

16 anys, ja que només té un cost 

inicial de 35€ en concepte d’expedi-

ció de la targeta, i tots els viatges que 

es realitzin dins la zona de residència 

(zona 1) són gratuïts. 
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Accions socials 

Els Serveis Socials Bàsics (SSB) a Gualba és un servei de l’Ajuntament que té per objectius 

atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, contribuir a la prevenció de les 

problemàtiques socials i promoure la reinserció i integració social de les persones que es 

troben en situació vulnerable de risc d’exclusió social. Entre les funcions que es porten a 

terme hi ha: 

•Banc d’aliments de Gualba. 

•Ajuts per a infants per a l’adquisició de llibres i material escolar.  

•Ajuts per a infants per a la pràctica esportiva per prevenir el risc d’exclusió social.  

•Ajuts a l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys.  

•Ajuts de menjador per a nens i nenes de primer a sisè d’Educació Primària. 

•Serveis destinats  a la gent gran (teleassistència, servei d’atenció domiciliària i altres 

recursos que es puguin requerir). També l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, promou l’activitat de pràctica esportiva entre la gent gran al Parc de Salut de la 

Gent Gran de Gualba (final del carrer Martí Joan de Gualba) i a Can Sanmartí. Les activitats 

es porten a terme dos dies a la setmana, són dirigides per monitor i són totalment        

gratuïtes. Per a més informació us podeu dirigir a l’OAC de l’Ajuntament de Gualba. 

•Sortides culturals per a la gent gran. 

•Programa Tritó (prevenció de la drogodependència i altres dependències en especial 

entre les persones joves del municipi). 

Millores a la xarxa municipal d’aigua 

Seguint amb les actuacions continuades per millorar la xarxa d’abastament d’aigua potable, 

les d’aquest 2019 han estat:  

 

 Renovació de la coberta, col·locació d'una escala inoxidable  i renovació d'una bomba al 

dipòsit de Can Pla. 

 Col·locació d'un  by-pass per la connexió de dos ramals de subministrament de la xarxa 

als dipòsits principals.  

 Substitució del sílex dels filtres de l'ETAP. 

 

Aquestes millores han suposat una inversió total de 16,753€ i contribueixen a la millora de 

la qualitat de l'aigua. L’Ajuntament va fer la petició de subvenció a la Diputació de Barcelona 

i totes elles han estat subvencionades per la gerència de serveis de la Diputació de Barcelo-

na. 

Està previst fer una nova sol·licitud de subvenció pel 2020 per tot un seguit de noves actua-

cions. 

https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=v1nXUsVuBjyn8qAzJlv3x9ZOwcVwPbe2m9_YJrdLqgRoaLZ0S4LXCA..&URL=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fmaps%2fS6HUffHjneA2
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=X-quqgflnjg2_h4nGgNW6OImc9HFiRTZ89-vZnl5ArpoaLZ0S4LXCA..&URL=mailto%3agualbajove%40gmail.com
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=XEwGC24S38NeOEDTDNM02oewV5R5RMKTW_-ObPaffXpoaLZ0S4LXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.instagram.com%2fgualbajove
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ADF GUALBA 

El passat 16 de novembre es va celebrar l'assemblea general de l'ADF en la qual 

es va renovar la junta directiva i es va aprofitar per parlar de diferents temes. 

La composició de la nova junta queda de la següent manera: 

 Antoni Peinado (President) 

 Josep Maria Hilari (Vicepresident) 

 Feliu Llorca (Secretari) 

 Martí Teixidor (Tresorer) 

 Cándido García (Vocal) 

 Raül Cañete (Vocal) 

Entre altres temes es va parlar de l'arranjament de camins, de l'estat de comptes de l'associació, de les 

subvencions i dels voluntaris. 

Els objectius que la junta es marca  són el manteniment i actualització de l'associació i la formació d'un 

grup de voluntaris actiu.  

ASSOCIACIÓ GUALBA CREACTIVA 

L'associació es va crear amb la finalitat d'iniciar propostes culturals, educatives i mediambientals a  

Gualba. Som un grup de veïns i veïnes del poble amb ganes de generar espais per totes les edats on 

trobar-nos, reflexionar, gaudir i sobretot cercar accions per millorar la nostra relació amb el medi natural. 

 

Arribant al final d'un altre any volem fer un repàs de quines han estat les nostres activitats el 2019. 

 

Primerament estem orgullosos de poder dir que cada últim dissabte de mes hem organitzat el "Gualba 

Riera Cleanup" realitzant accions de neteja de la zona de la riera i més enllà d'aquesta. Enguany hem fet 

un total de 12 neteges, sent la última acció als voltants del càmping Aqua Alba, que va ser devastat pel 

temporal de vent el passat mes d'octubre. Una altra de les neteges que volem destacar va ser la que vam 

fer en motiu del Dia Internacional de Neteja de Platges, on vam desplaçar-nos fins a la platja de Blanes 

per recollir papers, plàstics i 3.847 burilles de cigarretes. 

 

Per altra banda, el passat 5 de maig, vam participar a la jornada “Let's Clean up Europe 2019” muntant 

una parada on, a part de donar informació de les nostres activitats, vam fer cursos de compostatge. I el 

27 de setembre vam sumar-nos a la Vaga Mundial pel Clima - Emergència Climàtica, i vam alçar les nos-

tres veus a la manifestació que se'n va fer a Barcelona. 

 

Enguany, hem assistit en els cursos de compostatge casolà a Can Figueres organitzats per la Diputació i 

l’ajuntament de Gualba  i hem fet xerrades sobre que és i com fer un Banc del Temps. Si vas venir,   

sabràs que hi ha molt de valor i interès a engegar una iniciativa d'aquest tipus a Gualba i estem        

explorant la viabilitat per tirar-ho endavant. 
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ESBART JOVE DE GUALBA 

L’Esbart Jove de Gualba va iniciar l’activitat del nou curs aquest passat mes d’octubre amb un grup 

infantil i juvenil dirigits per la Laura Morató, un Cos de Dansa i la Dansa d’Arrel dirigits ambdós per 

l’Albert Bassas i el grup de Veterans sota la direcció d’en Ricard Capdevila.  

Un cop acabades les obres de remodelació de la sala Gorg Negre hem pogut tornar a assajar a la sala. 

Hem pogut comprovar que el nou terra permet practicar la dansa amb molt millors condicions.  

El passat 21 de setembre de 2019 a la sala Gorg Negre va tenir lloc l’Assemblea de l’Esbart Jove de 

Gualba on es van presentar les novetats d’aquest any (nou professorat, nous horaris i agenda de   

possibles actuacions). Es va repartir la loteria que l’Esbart Jove de Gualba juga amb el número 32916.  

Esperem que com passa sovint el número surti premiat. A l’assemblea es van demanar noves        

incorporacions a la Junta Directiva. Es van oferir la Míriam Gràcia, l’Ester Bergadà i la Magda Parera. 

Les tres van ser escollides com a vocals per assentiment.  Tot i que comptem amb nous balladores al 

grup infantil continuem estan oberts a noves incorporacions. 

EL 28 de setembre a la sala Gorg Negre vam realitzar la darrera ballada de la Roda de Veterans     

Catalònia del 2019. Va ser l’oportunitat d’inaugurar, pel que fa a l’Esbart, la sala remodelada i que va 

agradar moltíssim als esbarts convidats tant per l’espai, com pel so i la il·luminació.  

Actualment l’Esbart es troba en plena activitat preparant l’actuació de la Festa Major d’Hivern, la qual 

tindrà lloc el diumenge 26 de gener de 2020 a migdia a la Sala Gorg Negre.  A primers d’any en una 

reunió que es fa sempre a Barcelona es tancarà el calendari de la Roda d’Esbarts Veterans Catalònia. 

En el proper Butlletí Municipal podrem concretar les dates de les properes ballades fora de Gualba. 

Com sempre, volem agrair el suport de l’Ajuntament de Gualba a l’ Esbart Jove de Gualba. 
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GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL      

MONTSENY 

Lamentablement el muntatge de l’espai per a la colònia ha sofert una nova dilació. L’Ajuntament té un 

problema tècnico-sanitari que allargarà el poder disposar d’aquest lloc com a nucli zoològic. Esperem, amb 

l’Ajuntament, que la demora sigui el més breu possible.  

D’altra banda, la campanya de vacunació i esterilització va anar prou bé. Esperem poder-la repetir aquest 

any vinent i que els veïns del poble l’aprofitin al màxim.  

Seguim recollint, i donant en adopció, molts gatets petits abandonats. Sortosament la gent té molta capaci-

tat d’estimació      

 

*Gatets en adopció    

 

 2 2 

 

 

Una de les altres accions que hem engegat aquest 2019, juntament amb l'Ajuntament, l'escola Aqua 

Alba i la col·laboració de tots els establiments comercials de Gualba, ha estat el Passaport del Futur. 

Després d'una primera etapa, hem valorat els reptes aconseguits, les dificultats i les possibilitats de 

futures actuacions. Ara emprenem una nova etapa d'aquest projecte per donar resposta amb més 

força a la necessitat de canviar el xip davant l'emergència climàtica que estem vivint. 

 

En motiu del Dia de la Dona, el 8 de març, vam unir esforços per fer un gran desplegament d'activitats 

amb l'objectiu de posar en relleu aquest dia tan important. La col·laboració de l'Ampa Aqua Alba i la 

participació de locals públics del poble van ser claus per poder realitzar aquesta diada amb èxit. 

 

Hem ofert classes de dansa contemporània a la sala de les Mil Veus del Casal Sanmarti, i que         

actualment es fan els dimarts al vespre. També hem iniciat un taller per a dones els dimecres al mateix 

casal: "Mi cuerpo rie... mi cuerpo baila...mi cuerpo es...". 

 

Quan tingueu aquest butlletí a les vostres mans haurem participat el dia 8 de desembre, dins la Gualba 

Trail Kids Solidària, amb una paradeta de pastissos i fent tallers de decoració nadalenca amb material 

reciclat i papers. 

 

Per finalitzar volem remarcar que actualment estem treballant per la formació d'un grup de batucada 

fet amb material reciclat. Estem molt engrescats amb aquest nou projecte que esperem que ben aviat 

vegi la llum i faci ballar a tot el poble! 

 

Si vols participar de qualsevol d'aquestes activitats o conèixer-nos una mica més, no ho dubtis i posa't 

en contacte amb nosaltres a gualbacreactiva@gmail.com o busca'ns al Facebook (www.facebook.com/

gualbacreactiva/) / Instagram (www.instagram.com/gualba_creactiva/) 

 Desembre 2019 



 

 

 

ELS PASTORETS 
Com es tradicional per aquestes dates de Nadal, els alumnes de 6è, de l'Escola Aqua Alba, representaran 

l'0bra de teatre "Els Pastorcillos". 

Com cada any tot el que es recapti anirà destinat a finançar el viatge de fi de curs dels alumnes. 

No us ho perdeu! 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA 


