
Benvolguts veïns i veïnes, aquest 2022 ha estat l’any de la represa d’una certa normalitat econòmica, 

format per: CUP, Veïns amb Veu i el regidor no adscrit a cap partit, Jordi Rabell.

Després de recuperar certa socialització entre tots, ens sobten dues apreciacions dels nostres veïns i 
veïnes:

a terme per a tots plegats.
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Variant de la B-224 (Capellades - Martorell) i el pas a nivell d’FGC

sobretot de vehicles pesants. 

tancament del pas a nivell, tallant 
el carrer Major a l’altura de Cal 

molt important que impediria la 
comunicació interior del nostre 

Si bé és cert que al nostre 
programa electoral tenim com a 
punt l’eliminació de l’esmentat 

aquest es fes sense el soterrament 
de les vies del tren. Com que el 

Vallbona ens vam moure per 
impedir el tall gratuït del pas a 
nivell, que hauria creat una barrera 

Gràcies a les gestions fetes, hem 
aconseguit el compromís del 
Departament de Territori que no 

tallaran el pas a nivell i agraïm molt especialment al company 
Benjamí Borràs (tècnic en sistemes ferroviaris), la presentació 
que va preparar davant tècnics del departament per a evitar 
aquest tall del carrer Major.



Com tots sabeu, o podeu 
comprovar si us hi atanseu, la 

Aquest projecte neix l’any 2018 
i és dut a terme en part per 
l’anterior govern municipal. Va 
quedar pendent la reforma del 
Passeig i una part del talús. La 
degradació d’aquest espai, el perill 
que suposava el talús per als veïns 
i la recuperació d’un espai públic 
llargament demanat pel veïnat feia 

socialment imprescindible.

Ens entristeix profundament la 
mala execució del projecte per 
l’actual Govern Municipal: CUP-
Veïns amb Veu-regidor no adscrit 
Jordi Rabell, recordem que és una 
obra licitada a mitjans del 2021, 

de 19 arbres morts i parts del 
projecte que no s’han executat 
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aprovar la licitació 
de les obres del carrer Nou
(instal·lar pavimentació de vianants d’aquest tram) i la licitació de les obres de Cal Pitxeró (adequació 
de l’espai). En aquest segon cas vam demanar, una vegada més, que es destini aquest espai a atendre 
les necessitats de la gent gran en convivència amb altres usos i de col·lectius o entitats vallbonenques.

del pressupost. El total de la despesa amb càrrec al romanent de tresoreria puja a 99.572,00 €.

La Secretària-Interventora emet un informe recomanant prudència pel que fa a la utilització del 

. És a dir, 

(baranes de fusta al mirador, 
falta de reg, i una font que no 
funciona, entre d’altres). 

Preguntat al darrer ple 
ordinari, el regidor d’obres 

al·legant que era feina seva 
la supervisió de l’obra. Poc 

a esquerdar o deformar, i la 
substitució dels arbres morts. 
També li vam comentar la mala 

L’import de la reforma dels talussos i passeig ha tingut un cost de 
212.500 €. 

La Miranda-Passeig del Mirador.

Ple Municipal del 30 de maig



sempre ha estat favorable a un 
canvi del sistema de recollida dels 
residus, i el porta a porta és un dels 
millors sistemes per aconseguir 

Considerem una oportunitat 

participació ciutadana el fet que 

Rabell, no hagin dut a terme 
un procés participatiu sobre el 
model de reciclatge, com els vam 
demanar i que dúiem al nostre 

augment dels nivells de reciclatge 

condicionat al fet que des del 

que Vallbona no es podia acollir al 
servei del porta a porta que duu a 

de dur a terme un concurs només 
per Vallbona. 

La mateixa Secretària Interventora 
expressa, en el seu informe tècnic, 
que no entén perquè Vallbona 
no mancomuna aquest servei de 
recollida amb la resta de municipis 
de la comarca.

És evident que hi ha hagut una 
manca de transparència en 
l’elecció de qui ha de realitzar la 
implantació d’aquest nou sistema 
de recollida. Preguntat el regidor 
de medi ambient de la CUP pel 
motiu de dur a terme en solitari 
aquest servei (amb els resultats 

ens pot aportar cap prova de per 

fora a Vallbona tret d’un mail d’un 

no pot mostrar.

Consultat el vicepresident del 
Consell Comarcal i el conseller 
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Comarcal, ens 
indiquen que el 
Consell Comarcal 
comptava amb 

Consell Comarcal 
per licitar el porta 
a porta es duia a 
terme el maig del 
2022 i, per tant, 
suposem que el 

no volia esperar.

El cost del servei 
de recollida porta a porta licitat 
per l’Ajuntament de Vallbona 
és de 154.127,83 € anuals (IVA a 
part).

no cobriran el total del servei de 
recollida porta a porta d’aquest 
2022. No podem saber quin seria 
el cost del servei si ens haguéssim 
sumat al porta a porta del Consell 
Comarcal, teòricament seria 

nombre d’habitants semblant 

control i uns serveis addicionals 
millors, que el porta a porta fet per 

assolir.

Per tot plegat, entenem que s’ha 
fet una mala gestió del canvi del 

el servei mancomunat que ens 
oferia el Consell Comarcal.

Destaquem també la mala qualitat 
del servei ofert per l’empresa 
guanyadora del concurs, fet que va 
provocar la indignació del veïnat. 
El dia 9 de maig del 2022, Som 

Porta a Porta

Vallbona-Junts per Vallbona va 
presentar instància demanant 
explicacions pel mal servei 
ofert per l’empresa i un informe 
del tractament i destinació 
dels residus recollits. A dia 
d’avui, com els està succeint a 
tants ciutadans que presenten 
queixes o reclamacions, no 
hem rebut resposta.

Insistim que Sóm Vallbona-
Junts per Vallbona hauríem 
dut a terme un procés 
participatiu per implicar la 
ciutadania en aquest camí cap 
a un reciclatge més efectiu 
i treballar per la inclusió de 
Vallbona en el sistema de 
recollida porta a porta del 
Consell Comarcal.



Ple Municipal del 25 de Juliol

estaven esgotades (festes, subministraments, combustibles, ...) i d’altres de noves a dotar amb diners 

cables de llum, ...).

Aquesta nova necessitat de diners per part 
del govern va ser rebutjada principalment 
per dues raons:

 · La primera, i donat que és un govern 

i després de negociar amb els grups de 
l’oposició, no van arribar a cap acord per 

aprovació.
 · La segona, com a causa principal, va 
ser que aquesta nova necessitat de diners 

pressupost de 2022, gastant més diners dels disponibles. 

El romanent de tresoreria per despeses generals ha passat de ser 1.185.103 € el 2020, als 191.814€ d’ara 
(juliol 2022).

L’import del romanent s’obté després de liquidar el pressupost de l’any anterior i es va acumulant si els 

va aprovar la suplementació de la partida destinada a compra de combustibles en 7.000 eur donada la 

A Som Vallbona-Junts per Vallbona entenem que els diners que necessita el govern per gestionar el 
dia a dia han de provenir dels ingressos ordinaris i si en falten han de marcar prioritats i ajustar les 
despeses. 

Pau Ter Cabrerizo

President dels Bisbalet d’Igualada

Els Vostres Regidors
Pere Masagué Esteve

https://www.juntspervallbona.cat
https://www.instagram.com/somvallbona_juntspervallbona
https://www.facebook.com/SomVallbonaJuntsxVallbona

