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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2019 (NÚMERO 
8/2019) 

 
 

ASSISTENTS: 

 
 
Alcalde 

 
 
Sr. Miquel Parella Codina 

 
Regidors: 

 
Sr.  Enric Cruells Carrió 
Sra. Elena Font Sala 
Sra. Gemma Brunet Ferrer 
Sr. Pere Molera Puig 
Sra. Montserrat Plata Puig 
Sr. Marc Pedrosa Revilla 
Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 
Sra. Cristina Martín Sanglas 
Sr. Israel Calvache Masuet 

 
 

Excusa la seva assistència el regidor del grup d’ERC el Sr. Salvador Pujol Carbonell, del que es deixa 
constància en aquesta acta. 

 
A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, en la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els 
regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària-Interventora accidental de la 
Corporació, la senyora Marta Molins Paronella, prèvia comprovació del quòrum legal necessari 
d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió 
extraordinària plenària convocada pel dia d’avui a les 20 hores. 

 
Pren la paraula el senyor Alcalde que dóna la benvinguda a tothom i, seguidament, es passen a 
tractar els punts de l’ordre del dia. 

 
Primerament la presidència dona pas a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, preguntant als 
assistents si tenen alguna qüestió a exposar de la mateixa, el Regidor de la CUP demana la 
rectificació del seu nom i cognoms i l’Alcalde li trasllada que ja s’ha corregit així com el tractament 
de Sra. de la regidora d’ERC. 

 
Seguidament abans de seguir amb el següent punt, l’Alcalde fa la presentació de la nova 
Secretària-Interventora, incorporada recentment, Sra. Marta Molins que ja havia estat a 
l’Ajuntament d’ Aiguafreda, amb coneixement de que la titular de la plaça està en situació de 
comissió de serveis. També explica que la nova Secretària al final de ple es voldrà dirigir als 
membres de la sessió respecte unes qüestions tècniques, respecte com s’encararan les 
convocatòries. 

 
L’Alcalde també excusa la presència del regidor d’ERC Sr. Salvador Pujol, el qual ha preavisat de la 
seva absència. 
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L’Alcalde dona pas al segon punt de l’ordre del dia i dona la paraula a la Secretària, la qual fa 
lectura per a l’assabentat corresponent dels acords i resolucions municipals següents: 

 
 

- Núm. 33 de 14/06/2019, situació d’excedència voluntària de la Sra. Marta Sánchez. 
- Núm. 50 de 13/08/2019, funcions d’alcaldia de la Sra. Gemma Brunet 
- Núm. 53 de 28/08/2019, nomenament com a funcionària interina de la Sra. Maria Bonet, 

adscrita a la plaça vacant de tècnica d’administració general. 
- Núm. 54 de 02/09/2019, deixar sense efecte el nomenament de l’Anna Maria Pascual 

com a Secretària accidental. 
- Núm. 55 de 02/09/2019, nomenament de la Marta Molins per raons d’urgència com a 

Secretària- Interventora accidental. 
 

Seguidament, l’Alcalde passa a donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents: 
 

- Núm. 12/2019 de 02/07/2019 
- Núm. 13/2019 de 16/07/2019 
- Núm. 14/2019 de 30/07/2019 

 

El regidor de la CUP, referent a la JGL del 16 de juliol, respecte el punt de liquidació a l’SGAE, 
demana saber de què es tracta. L’Alcalde explica que és un pagament endarrerit d’anys anteriors 
per totes les activitats relacionades amb les músiques de festa major i que és un tema que el nou 
ajuntament s’estudiarà, ja que aquesta entitat va fent reclamacions però no s’ha fet cap pas 
encara per liquidar-ho encara a l’espera d’estudiar-ho detingudament. 

 

Les actes es donen per assabentades per tots els membres assistents. 
 

L’Alcalde dona pas a la Sra. Secretària per tal que faci lectura al punt de l’ordre del dia referent a 
l’aprovació del Compte General 2018, la qual fa lectura de la proposta que segueix, exposant abans 
tots els tràmits administratius que s’han dut a terme: 

 

Atès que finalitzat l’exercici pressupostari de 2018, i en compliment d’allò disposat a l’article 212 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, és necessari elaborar el compte general de l’entitat local, dels 
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local, el qual ha de posar 
de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari i ha 
de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos disposats 
normativament. 

 

Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 han estat elaborats per la 
Intervenció municipal. 

 

Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament d’ en sessió celebrada en 
data 12 de juny de 2019 va emetre l’informe preceptiu corresponent en relació amb el compte 
general d’aquesta corporació relatiu a l’exercici 2018. 
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Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el compte 
general és objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies i vuit dies més, període en 
el qual els interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. 

 

Vist l’informe de la comissió especial de comptes, i de conformitat amb el que estableix l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple, 
l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2018. 
 

SEGON.- Remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a 
la Sindicatura de Comptes tal com estableix l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i, en 
compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, i la resta de normativa concordant, al Ministeri d’hisenda i administracions 
públiques. 

 

L’Alcalde passa a votació l’acord essent el resultat el següent: 6 vots a favor pels regidors de Junts 
per Aiguafreda, no hi ha vots en contra i s’emeten 4 abstencions, una pel regidor de la CUP 
Aiguafreda Amunt i les altres tres pels regidors d’ERC. 

 

L’Alcalde dona pas al següent punt de l’ordre del dia, del qual se’n dona compte respecte del 
període mitjà de pagament del 1r i 2n trimestre de 2019. Pren la paraula la Sra. Secretària, la qual 
exposa l’informe emès respecte els dos primers trimestres de l’any amb els següents ratis: 

 

1r trimestre 2019 
 

Ràtio d’operacions pagades- 28,69 dies 
Import d’operacions pagades: 416.437,81€ 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 8,84 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 70.507,08€ 

 

Període mitjà de pagament de l’entitat: 25,82 dies 
 

2n trimestre 2019 
 

Ràtio d’operacions pagades- 11,82 dies 
Import d’operacions pagades: 407.058,64€ 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 79,16 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 7.668,75€ 

 

Període mitjà de pagament de l’entitat: 13,07 dies 
 

Exposa que al Ple corresponent acabat el 3r trimestre de l’any es donarà compte dels ratis 
d’aquell. 
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L’Alcalde obre el punt de Precs, preguntes i mocions, invertint l’ordre corresponent, passant 
primer a les mocions per tenir el major material a debatre. Proposa que l’ordre del tractament de 
les mocions ho sigui en general per registre d’entrada, però pel cas de les relatives al canvi 
climàtic, en tant que estan directament vinculades amb determinades puntualitzacions de 
proposta concreta, cadascuna presentada pels 3 grups municipals, es podria fer lectura per 
cadascun dels portaveus de grup i debatre-les per portar-les a votació, per evitar parlar-ne de 
forma alternada. 

 

L’Alcalde proposa començar per tractar la moció presentada per la CUP AIGUAFREDA AMUNT, 
després la presentada per ERC i finalment la presentada per Junts per Aiguafreda, de manera que 
per part de cada grup es faci una introducció de la moció com que ha estat llegida prèviament, 
passar a la votació directament. 

 

Es dona la paraula al Regidor de la CUP, el qual exposa la situació d’emergència climàtica, la 
voluntat de fer coses des de l’Ajuntament de forma immediata i procedeix a fer lectura de les 
mesures concretes que proposen, que es poden aplicar directament al poble. 
 
CUP AIGUAFREDA-AMUNT 

 

MOCIÓ PER TAL DE DECLARAR L’ESTAT D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA A AIGUAFREDA I 
IMPLEMENTAR LES MESURES QUE SEN DESPRENGUIN 
 
Davant d’aquesta emergència l’Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de 
transformació  social i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals: 

 
1. Establir els compromisos polítics, normativa  recursos necessaris per garantir reduccions de 

gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de l’any 2030, així 
com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta 
possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà. 
 

2. Abandonar els combustibles  fòssils i apostar per una energia 100%  renovable de manera 
urgent i prioritària. Per a això el govern municipal es compromet a assolir aquest objectiu i  
proposar els plans d’actuació necessaris, entre d’altres, frenar noves infraestructures fòssils, 
aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible com més 
aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no 
contaminants, reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles, promoure l’augment 
de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais eductius i la 
informació a la població sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu zero i 
evitar els bancs amb què treballa el municipi que finances projectes basats en combustibles 
fòssils. En aquest sentit, proposem les següents actuacions concretes que es poden dur a 
terme de manera immediata: 
 

• Prohibir la circulació de vehicles (excepte veïns i càrrega-descàrrega) al carrer del 
Pont des de la pl. De l’Ajuntament fins la rotonda de la Carretera de Ribes. 

• Convertir la Plaça de l’Ajuntament en peatonal. 

• Declarar zona 30 Km/h tot el centre del poble, incloent la carretera de ribes des de la 
rotonda del Parc de la Plateria fins la rotonda del  carrer Nostra senyora de Núria. 

• Crear una comissió, conjuntament amb l’AMPA de l’escola La Muntanya, per 
fomentar la mobilitat a peu i amb bicicleta cap a l’escola a partir del curs 2019-2020. 
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• Crear un aparcament segur de bicicletes i patinets dins de l’escola La  Muntanya. 

• Evitar que els vehicles privats puguin accedir fins a la porta de l’escola durant les 
hores d’entrada i sortida dels infants. 

• Instal·lar aparcaments per a bicicletes a diferents espais del municipi abans de 
finalitzar l’any 2020. 

• Durant l’any 2020, crear un estudi de mobilitat sostenible per conèixer els hàbits de 
desplaçament quotidians de les persones que habiten a Aiguafreda. D’aquesta 
manera podrem adaptar la demanda i orientar-la cap al transport públic o altres 
mitjans de transport de zero emissions. 

• Conjuntament amb l’Ajuntament  de Sant Martí de Centelles, exigir a la Generalitat 
de Catalunya el desdoblament de la via de la línia de Puigcerdà i més freqüència de 
pas de trens. 

• Exigir a l’ATM una reducció de tarifes per fer més assequible l’accés al transport 
públic. 

• Demanar a la Generalitat de Catalunya, una racionalització dels horaris de l’autobús 
Sagalés i estudiar la implementació d’un bus a demanda en col·laboració amb la resta 
de municipis de la Vall del Congost. 

• Crear un sistema segur per compartir vehicle privat entre veïns i veïnes del municipi. 

• Establir un conveni amb la cooperativa Som Mobilitat per tal d’adquirir un vehicle 
elèctric d’ús municipal que pugui compartir-se amb el veïnat durant les hores que no 
el faci servir el personal municipal. 

• Condicionar un espai segur que serveixi per a la recepció de paqueteria  de correus i 
on s’hi pugui accedir les 24h del dia, d’aquesta manera les furgonetes i els camions de 
repartiment no circularan tanta estona per dins del municipi. 

• Demanar al Consorci Besòs –Tordera, l’obertura d’un camí que es pugui fer a peu i en 
bicicleta que connecti Aiguafreda amb Centelles i Tagamanent a la vora del riu. 

• Establir un fons d’ajudes per finançar instal·lacions d’autoconsum elèctric mitjançant 
plaques fotovoltaiques. 

• Crear una xarxa de calor des de la caldera de biomassa que abasteixi domicilis 
particulars, per tal de reduir el consum de gas natural o gasoil. 

• Informar la població sobre alternatives de consum energètic cooperatiu, com SOM 
ENERGIA, per tal de fomentar la contractació d’energia verda. 

• Avançar-se a la normativa europea de prohibició de plàstics d’un sol ús en tot el 
poble, començant pel mateix ajuntament, de manera que en cap instal·lació ni acte 
municipal es faci servir aquest tipus de plàstic. 

 
3. Donar suport a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de 

l’erosió. La recuperació dels aqüífers, determinar suports i abordar projectes de regeneració 
rural, ecològica i humana. 

4. Cal avançar, entre d’altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania 
alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Arribant, com més 
aviat millor, al ple subministrament agroecològic en els serveis de  restauració municipals i 
estenent els a la resta de la població. 

5. Iniciar la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l’ 
increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions i 
altres manifestacions que ja s’estan produint. 

6. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures 
que s’apliquin, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa  de decisions ciutadà de 
caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les  



 
 

 
Plaça de l’Ajuntament, 1 · 08591 AIGUAFREDA (Barcelona) · tel. 93 844 22 53 fax 93 844 21 85 

E-mail: aiguafreda@aiguafreda.cat ·  www.aiguafreda.cat 

 
 

 
 
mesures adoptades. Per això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i 
qualificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de 
gènere i d’altres col·lectius vulnerables. 

 
 

Feta la lectura, l’Alcalde exposa que en el seu cas tenen un conflicte i per això han presentat la 
seva pròpia moció, ara bé, explica que n’hi ha algunes de les que proposen afecten a temes 
urbanístics i de circulació que no es comparteixen, com la de prohibir l’aparcament de les 32 
places de la Plaça de l’Ajuntament, en tant que considera que resultaria una queixa pels 
comerciants dels pobles. Es tracta d’un aparcament dissuasori i necessari, però que en aquest punt 
no hi poden votar a favor. 
 
Hi ha altres punts que sí, com la de determinar el límit de velocitat dins el casc urbà com a zona 30, 
explicant que dins el municipi ara hi ha zones 40 i zones 20 i que en aquest cas es podria trobar un 
punt d’acord. 
 
En altres punts hi estan d’acord en d’altres no pel fet de no poder-los incrementar a curt termini. El 
tema és que s’ha de ser més progressiu consideren. Pel cas que la institució com a tal s’hagi 
d’avançar en la presa de mesures no es veu malament, explica que Aiguafreda en el seu moment ja 
va apostar pel tema de la xarxa de biomassa de manera molt potent. El fet que pugui arribar a tots 
els veïns és una voluntat de futur. S’està d’acord en general en els punts que es diuen però Junts 
per Aiguafreda considera que n’hi ha que immediatament no es poden dur a terme. Per això no 
s’hi pot votar a favor. 

 

L’Alcalde dona la paraula al grup municipal d’ERC el qual no fa cap comentari. 
 

L’Alcalde sotmet la moció a votació. 
 

El regidor de la CUP demana explicació de quins són els punts sobre els que s’està a favor i quins 
sobre els que no. L’Alcalde diu que per exemple respecte d’evitar que els vehicles privats puguin 
arribar fins la porta de l’escola, ara ja es fa, d’un quart d’hora abans com un quart després. 
Considera que la mesura no és tant d’eficiència energètica com de seguretat i que ja s’hi està 
d’acord. Respecte el conveni amb Som mobilitat per tenir un vehicle elèctric compartit amb els 
veïns hi veu problemes de seguretat i d’assegurances. L’Alcalde diu que de fet per la renovació del 
parc de vehicles s’ha d’anar per l’adquisició d’un vehicle elèctric però abans considera que s’ha de 
plantejar de portar al municipi diferents preses de corrent elèctric. El regidor de la CUP trasllada 
que el cotxe elèctric tampoc consideren que aquesta sigui la solució respecte el problema de la 
mobilitat ni de la contaminació i que pel que s’ha d’anar és per eliminar el cotxe i l’única manera 
d’eliminar el cotxe és posar-li pegues. Per tant el tema de l’aparcament dissuasori discrepa que 
sigui pel cas del de la plaça de l’Ajuntament, sí ho seria el de Can Plantada, que està fora del nucli. 
L’Alcalde respon que també ho és. El regidor de la CUP diu que els comerciants sempre es queixen, 
que ja va passar quan es va traslladar la C-17, sempre passa i considera que s’ha d’anar educant a 
la gent i s’han de prendre mesures valentes. L’Alcalde diu que hi està d’acord. Sobre el tema de 
l’aparcament del pla de la Vinya, que s’ha d’endreçar, ja és un aparcament dissuasori i que les 32 
places de la plaça de l’Ajuntament també ho són. El regidor de la CUP diu que el tema és evitar que 
s’entri amb vehicle al cor del poble i que la gent tingui al cap que el cotxe és per desplaçaments 
llargs. L’Alcalde diu que cal considerar l’edat de la població que agafa el cotxe, que no és tan un 
caprici agafar el cotxe sinó una necessitat. Cal recordar el comerç que hi ha a Aiguafreda, que no és 
un comerç de la Roca Village, sinó que és un comerç de necessitat en que cal carregar el cotxe. Si 
no poden aparcar, el Bon Preu de Centelles té un magnífic aparcament, o el Dia de Centelles 
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 també. El regidor de la CUP diu que no és el mateix perquè la gent que ve a comprar al poble li 
agrada venir-hi, ni la qualitat ni l’atenció tenen res a veure. L’Alcalde respon que cal poder 
descarregar pot ser que la gent passi de llarg. 
 
El regidor de la CUP que aquesta és una de les primeres propostes que la CUP ja va fer fa anys. Ja 
es va comentar el cas de Granollers i del centre comercial. La regidora Elena Font diu que no es 
tracta del mateix comerç. El regidor de la CUP diu que hi ha de tot. L’Alcalde respecte el tema de 
Granollers des de la Plaça de la Corona fins la plaça Perpinyà i s’hi passeja, els primers pisos hi ha 
molt poques cases habitades, ha desaparegut la ocupació, passa a ser un parc temàtic i tot són 
grans marques comercials. El regidor de la CUP diu que està comparant coses que no ho són, que 
no cal posar grans comerços a Aiguafreda. L’Alcalde diu que Granollers hi ha perdut. El regidor de 
la CUP diu que això que ha passat a Granollers no és culpa del comerç sinó del govern municipal, 
pel tema de la gestió de l’espai públic i Granollers és una ciutat comercial i que Aiguafreda no ho 
és. La gent ha d’estar per sobre dels cotxes. L’Alcalde diu que el comerç de proximitat i necessitat 
d’ no és un comerç d’oci com el de l’eix principal de Granollers. 

 

El regidor de la CUP quan l’Alcalde proposa de sotmetre la moció de votació, aquest diu que 
d’aquesta manera cap dels punts proposats no s’aprovarà, el tema seria votar punt per punt. 
L’Alcalde li respon que la moció és una de sola i que ja s’ha comentat en altres plens, en aquest cas 
és una proposta molt densa que es podria desglossar en punts però que ara s’ha de votar sencera. 
El regidor de la CUP diu que llavors en el proper Ple hi haurà 30 mocions, una per cada punt. 
L’Alcalde proposa procedir a la votació. 
 
El grup d’ERC intervé, i diu que tot i no estar d’acord amb tots els punts que s’han proposat, hi 
votaran a favor, perquè en general la política i el que defensa aquesta moció hi volen donar suport. 
Estan bàsicament d’acord amb la majoria de les esmenes, excepte en algun punt en concret. 

 

L’Alcalde diu que li sembla bé un debat obert però cal fer-ho per mitjà dels portaveus. 
 
L’Alcalde sotmet la moció a votació, restant de la següent manera: queda rebutjada per 6 vots en 
contra de Junts per Aiguafreda i 4 a favor d’ERC i la CUP AIGUAFREDA-AMUNT. 

 

L’Alcalde dona pas a la moció presentada sobre canvi climàtic per ERC, van directament als acords, 
que en són 8. 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a. VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 

PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 
col·lectius, que demanen que es  declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada 
en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte 
d’hivernacle. 
 
SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell  municipal, que garanteixin un % de 
recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria 
orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%. 
 
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els espais verds 
al municipi. 
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QUART.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició 
localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica. 
 
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els carrils bici. 
 
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l’aire 
per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2). 
 
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la 
normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana: 
 

- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells 
de 1990. 

- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica. 
- Mínim el 27% de quota d’energies renovables. 

 
VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la convocatòria, 
“Friday for future”. 

 
Exposa que aquesta moció és de caire més genèric que la presentada per la CUP i indica que en 
altres plens plantejaran poder crear una comissió per treballar-hi i arribar a punts d’acord que creu 
que en la majoria dels casos facilitarà una entesa en els factors de medi ambient. 
 
L’Alcalde expressa que el seu grup hi votarà a favor. 

 

Per part de la CUP també es diu que hi estan d’acord. 
 

Es passa a aprovació restant la moció aprovada per 10 vots a favor. 
 
Seguidament es passa a la següent moció presentada en relació a l’emergència climàtica 
presentada pel grup municipal de Junts per Aiguafreda, amb un apartat especial respecte la 
recollida selectiva de deixalles, fent lectura l’Alcalde dels punts concrets: 
 
JUNTS PER AIGUAFREDA 
 
MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
 
PRIMER.-Declarar la situació d’emergència climàtica per tal de contribuir a l’assoliment dels 
objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017. 
 
SEGON.- Demanem que l’Ajuntament treballi per assolir els següents punts. 
 
- Aprofundir en la correcta gestió dels residus, tant de la deixalleria com la de la recollida porta 

a porta. 
- Disposar a Aiguafreda d’una mini deixalleria selectiva (piles, bombetes, cartutxos 

d’impressores, CD...) a part de la Deixalleria Municipal. 
- Adhesió als 17 objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible impulsats per 

l’Assemblea de les Nacions Unides. 
- Estendre la xarxa de calor de l’estació tèrmica alimentada per biomassa a la resta de 

dependències municipals (Can Bellit, Casal Sant Jordi...) 
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- Instar a la DG de Carreteres diferents millores a la C-17 al seu pas per Aiguafreda: millora dels 
accessos nord i sud, millora de la senyalització viària i de les illes i interiors i instal·lació de 
panells fono absorbents al llarg del recorregut per a preservar la població de contaminació 
acústica. 

- Promoure l’adquisició de vehicles municipals elèctrics tot instal·lant punts de recàrrega al 
municipi. 

- Fomentar el camí fluvial del Congost d’acord amb els organismes que potencien aquest 
recorregut. 

- Adequar i mantenir la xarxa de camins rurals del municipi, especialment amb la connectivitat 
amb el municipi del Brull. 

- Aprofundir en la tematització de la Riera de Martinet com a itinerari de natura i de descoberta 
de l’entorn. 

- Celebrar l’Any Ramon Margalef per a donar relleu a la figura de l’insigne ecòleg, durant anys 
veí d’. 

- Mantenir el Pla de gestió forestal del municipi conjuntament amb l’Associació de propietaris 
forestals del Montseny Ponent. 

 
TERCER.- Adherir-se al programa d’acords voluntaris per a la redacció de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya, que inclou entre d’altres 
realitzar el càlcul anual de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que produeix 
l’ajuntament i la definició de mesures concretes per reduir-les en un període determinat. 
 
QUART.- Analitzar la vulnerabilitat del municipi d’ al Canvi Climàtic i accelerar la incorporació de 
mesures d’adaptació en les diferents planificacions municipals. 
 

L’Alcalde sotmet la moció a votació a proposta de Ple que poden encaixar amb les anteriors 
mocions sobre emergència climàtica. El regidor de la CUP diu que la majoria d’aquests punts són 
una declaració d’intencions però que sense propostes concretes es queda en res. Fomentar el camí 
fluvial...promoure l’adquisició, adherir-se al programa del cos voluntaris...calen mesures concretes 
perquè efectes pràctics per reduir emissions seran poc resolutius. Celebrar l’any Margalef o altres 
són punts interessants però no reduiran les emissions. L’Alcalde li respon que són punts que 
lliguen amb l’efecte natura i amb el tema de la gestió del medi. El regidor de la CUP diu que estan 

molt bé com a gestió del medi, com a foment del turisme però no per reduir emissions, que són 
interessants però es barregen coses. Lo de la mini deixalleria està bé però potser caldria fer un 
canvi d’ubicació de la deixalleria com nosaltres proposem. Respecte el tema del reciclatge som un 
dels municipis que més bé es recicla de Catalunya, però no ho veig. 

 

L’Alcalde sotmet la moció a votació restant aquesta aprovada per 9 vots a favor i una abstenció per 
la CUP AIGUAFREDA-AMUNT. 

 

La següent és la moció presentada pel grup de la CUP AIGUAFREDA-AMUNT, relatiu a la creació 
d’un punt lila durant la festa major. El regidor de la CUP fa lectura de tota la moció. 
 
CUP AIGUAFREDA-AMUNT 
 
MOCIÓ PER TAL QUE L’AJUNTAMENT VETLLI PER L’EXISTÈNCIA D’UN PUNT LILA DURANT LA 
FESTA MAJOR D’HIVERN 

 

- Atesa la creixent conscienciació en contra de la violència contra les dones. 
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- Atès els últims casos donats de violacions en grup i abusos de caràcter sexual contra dones 
menors d’edat. 

- Atès el repunt del masclisme entre els adolescents. 
- Atès que les festes majors són un espai procliu al consum excessiu d’alcohol, i per tant també 

a les agressions de caire masclista. 
- Atesa que s’ha demostrat l’eficiència de l’existència de punts liles durant les festes majors i 

concerts multitudinaris. 
 

Des de la CUP AIGUAFREDA-AMUNT instem a l’ajuntament a que prengui els següents acords. 
 

- Independentment de si se n’encarrega directament de la gestió, o es cedeix aquesta tasca als 
mateixos Quintos o voluntaris d’altres organitzacions, vetllar per l’existència d’un punt lila 
durant la festa major d’hivern. 
 

Aquest punt ha de servir tant com a lloc d’informació i prevenció sobre agressions de caire 
masclista com a punt de denuncia en cas que fos necessari. 

 

Feta la lectura l’Alcalde diu que hi votaran a favor i dona la paraula a la regidora Elena Font, la qual 
explica que la idea d’aquest any és tenir un punt lila de referència amb dues persones de suport i 
ja s’estan cercant diferents recursos des de la mancomunitat i la Diputació, també s’ha plantejat 
posar un alcoholímetre i fer l’entrega gratuïta d’aigües. 

 

El regidor de la CUP pregunta qui serà l’encarregat de la gestió del punt lila, la regidora Elena Font 
indica que hi haurà 2 professionals i que se n’encarregarà directament l’ajuntament. Que com a 
voluntariat els Quintos perfecte però s’entén que hi ha d’haver com a mínim una persona 
preparada i la llei diu que una d’elles ha de ser psicòloga. S’està mirant com resoldre-ho. 

 

Se sotmet la moció a votació, la qual queda aprovada per 10 vots a favor. 
 

Es passa al següent punt també presentat pel grup municipal de la CUP AIGUAFREDA-AMUNT, 
perquè l’Ajuntament d’ es posicioni en contra de la Llei Aragonès. El regidor de la CUP en fa un 
petit resum i es pronuncia que estan en contra i llegeix els acords que proposen. 

 
    MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA ES POSICIONI EN CONTRA DE LA LLEI ARAGONÈS 
 

1. Rebutjar el projecte de llei de contractes de serveis a les persones. 
2. Defensar els serveis 100% públics com a motor d’activació econòmica i com la única via per 

garantir drets de caràcter universal. 
3. Instar al Parlament de Catalunya ha impulsar una iniciativa legislativa que blindi la titularitat, 

gestió i provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una vida digna. 
4. Comprometre’s a elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant 

aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria popular i 
treballadora. 

5. Comprometre’s a implementar un servei  de control i seguiment de la qualitat dels serveis 
gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors, entre ells,el compliment del 
plec de condicions – administratives i tècniques-, contingut l’oferta, millor, etc. Que van fer 
considerar l’oferta de la concessionària com la  més avantatjosa. 

 

L’Alcalde considera que el seu grup vol fer confiança a la Llei Aragonès, en tant que el motiu 
d’aquesta llei ve donat, no per una mala gestió interna dels recursos de la Generalitat sinó per  
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l’ofec econòmic per part de l’Estat contra el govern de Catalunya i en aquest sentit se li vol fer 
confiança per respondre a la situació d’aquests moments. 

 

Pren la paraula el portaveu d’ERC, el qual trasllada que en aquest cas votaran abstenció, en tant 
que consideren que aquesta llei no té la finalitat de perjudicar ningú sinó que està pensada per tal 
que sigui més efectiva la gestió d’alguns serveis, llavors arran d’aquesta llei tampoc es veu que 
afavoreixi la privatització sinó que alguns serveis tinguin una gestió més àgil i efectiva, que podria 
ser discutible?, però consideren que no és la finalitat. Pren la paraula el regidor de la CUP el qual 
diu que es tracta d’una llei ideològica, que no és justificació el tema de l’ofec econòmic. 

 

L’Alcalde sotmet la moció, de la que en resulta la següent votació, quedant el següent resultat: 6 
vots en contra per part dels regidor de Junts per Aiguafreda, 3 abstencions per part del grup d’ERC 
i un vot a favor per part de la CUP AIGUAFREDA-AMUNT. 

 

L’Alcalde dona continuïtat al Ple amb una moció presentada per la CUP AIGUAFREDA-AMUNT, que 
és la moció de declarar Aiguafreda com a grup antifeixista. El regidor de la CUP fa lectura literal 
dels acords: 
 
MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’AIGUAFREDA COM A VILA ANTIFEIXISTA 

 

1. Que Aiguafreda es declari formalment Vila contra el feixisme i el racisme, i en favor de la 
convivència en la diversitat. 

2. Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors de 
la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, això com els valors de 
la diversitat ciutadana, religiosa o de gènere. 

3. Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i 
formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o política, 
així com també a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme. 

4. Que l’Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda d’activitats 
que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant 
així que a la ciutat s’hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris 
discriminatoris. 

5. Que l’Ajuntament, amb els recursos que disposa, faci el possible per prevenir i actuar en la 
identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista a l’espai públic o que facin 
activitats o propaganda d’activitats que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de 
gènere o ideològica. 

6. Que l’Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin 
apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets 
humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables 
per la societat 

7. Que l’Ajuntament, davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a la 
nostra vila, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els 
mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, 
valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos. 

 
 

L’Alcalde exposa que el seu grup hi votarà a favor i així també es pronuncia el grup municipal 
d’ERC. 

 

S’emet la votació a aprovació, restant aquesta aprovada per 10 vots a favor. 
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L’Alcalde dona pas a la moció presentada per la CUP AIGUAFREDA AMUNT per dotar la biblioteca 
dels elements necessaris que millorin el seu funcionament. El regidor de la CUP llegeix tota la 
moció que segueix: 
 
MOCIÓ PER DOTAR A LA BIBLIOTECA ELS ELEMENTS NECESSARIS QUE MILLORIN EL SEU 
FUNCIONAMENT 
 

- Atès que la biblioteca Lluís Millet i Pagès és un dels pocs centres de dinamització cultural del 
poble i les seves instal·lacions en bona mesura han quedat obsoletes i són clarament 
insuficients per al normal desenvolupament de les seves funcions. 

 
- Atès que una part del mobiliari (taules9 amb el que compta la biblioteca té ja 40 anys 

d’antiguitat i una altra part (cadires) no és apropiat per al seu funcionament òptim. 
 

- Atès que per al seu normal funcionament la biblioteca necessitaria de més personal. 
 

- Atès que tots els grups municipals que han obtingut representació en el consistori en les 
darreres eleccions municipals diuen en el seu programa electoral el trasllat de la biblioteca a 
unes instal·lacions més grans i adequades. 

 
- Atès que aquest trasllat no es formalitzarà fins passats uns anys, donat que primer cal 

adequar o construir el nou edifici. 
 
El grup municipal de la CUP AIGUAFREDA-AMUNT proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Que es doti a la biblioteca del següent nou mobiliari: 
 

- 8 taules per adults i 3 o 4 per l’espai infantil. 
- Les cadires corresponents, sense braços i que es puguin netejar bé. 
- Mobles de fusta (books o capses) per encabir llibres infantils. 

 
2. Que des de l’ajuntament es convoqui una plaça d’auxiliar bibliotecari sota la forma de pla 

d’ocupació. 
 

L’Alcalde exposa que coincideix amb l’anàlisi fet a l’inici i que igual que la resta de grups ja porten 
al seu programa la creació d’un espai nou de biblioteca. Hi ha hagut una proposta de la Diputació 
de Barcelona d’un servei nou que s’està estenen per tota la xarxa de biblioteques, se’n diu 
“biblioprint” i és un nou servei. Perquè aquest servei es pugui implementar va caldre una inspecció 
de l’enginyer en tant que es requeria per implementar-lo un pla d’evacuació de l’edifici. Aquest és 
un dels problemes que té la biblioteca, és un edifici antic, que pertany a una entitat privada si bé la 
concessió depèn de l’ajuntament. Quan l’enginyer hi va anar per fer l’anàlisi, l’informe no va ser 
positiu per complir normativa de seguretat ampliar el mobiliari actual. Les taules estan bé, les 
cadires es van canviar l’any 2015 i se’n van comprar de millor confort, que s’embruten per la base 
encoixinada i es van netejar l’estiu del 2017 i es farà el manteniment. Les taules noves creiem que 
estan bé, les cadires estan bé sí que tenen braços i no entren a dins les taules. Respecte la plaça de 
bibliotecària sota el paraigües d’un pla d’ocupació, hi estem d’acord, de fet ja se n’ha fet un i va 
funcionar. A més hi ha un altre punt en funcionament és el vincle que hi ha amb l’Institut de 
Centelles. 
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L’Alcalde dona la paraula a la regidora Montserrat plata, la qual explica que es tracta d’un servei 
obligatori que es fa a nens de 3r d’ESO com a servei comunitari l’estar a les biblioteques. El llistat 
dels nois amb les tasques a realitzar ja està passada i ara cal que es gestioni perquè la mesura 
s’apliqui si tothom hi està d’acord i els joves trien on més els hi agradaria anar. 

 

El regidor de la CUP pregunta si aquest programa suposa que no es convoqui cap pla d’ocupació. 
L’Alcalde li respon que no, que un programa no treu l’altre propòsit. El regidor de la CUP li diu que 
el tema del programa exposat li sembla molt bé però igual no respon al que necessita la 
bibliotecària. L’Alcalde diu que això ja està parlat amb la bibliotecària. Respecte la moció l’Alcalde 
diu que pel primer punt no podran votar a favor de la moció pel tema del material però en el punt 
dos i tres, sí que hi podrien votar a favor. La idea és poder arribar a un mix. El regidor de la CUP diu 
que el tema dels braços de les cadires és un problema perquè ocupen molt espai, per això es 
demana. Respecte les taules si estan bé d’acord. L’Alcalde diu que no volia presentar una moció 
nova però sí que s’hi ha volgut afegir punts. 

 

L’Alcalde dona la paraula al grup d’ERC, el qual trasllada que votaran a favor de la moció. 
 
L’Alcalde demana al regidor de la CUP si es pot fer alguna modificació del punt, demanant si es pot 
excloure el punt primer. El regidor de la CUP diu que no el trauria, i que el tema de les cadires si bé 
són noves no són adequades. L’Alcalde diu que quan es van comprar les cadires es van fer proves i 
que són d’una qualitat bona. El regidor de la CUP és que ningú no discuteix la qualitat. L’Alcalde diu 
que en els debats- tertúlies en canvi són molt confortables. Llavors si no es pot tocar la moció Junts 
per Aiguafreda votarà en contra. El regidor de la CUP pregunta si igualment amb el vot en contra 
es continuarà convocant el pla d’ocupació. L’Alcalde respon afirmativament. 
 
Seguidament es sotmet la moció a votació, resultant el següent: 6 vots en contra per part dels 
regidors de Junts per Aiguafreda i 4 vots a favor per part del grup de la CUP i ERC. 

 

El regidor de la CUP demana que si aquesta moció es pot modificar en algun punt perquè no es pot 
fer en les anteriors com la proposta del canvi climàtica. L’Alcalde respon que si bé aquella moció 
tenia 30 punts, aquesta només en té dos. 

 

L’Alcalde dona continuïtat a la sessió amb la darrera moció que queda presentada per Junts per 
Aiguafreda, respecte la protecció de les seus judicials pels Mossos d’Esquadra. L’Alcalde fa lectura 
dels acords, comentant que des del cos judicial s’han segrestat mossos per fer tasques que 
impliquen no poder atendre altres qüestions de seguretat pública: 
 
JUNTS PER AIGUAFREDA 
 
MOCIÓ DE SUPORT PER A L’ANUL·LACIÓ DE L’ORDRE DEL PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB ELS MOSSO D’ESQUADRA 

 

PRIMER.  Instar al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que procedeixi a 
adoptar el corresponent acord per a revocar l’ordre de protecció permanent i presencial, per part 
del cos de mossos d’esquadra, de les seus judicials a Catalunya. 
 
SEGON. Demanar al Tribunal Superior de Justícia que alliberi al Cosa de Mossos d’Esquadra 
d’aquesta protecció estàtica d’edificis per tal de poder-se dedicar a allò que és essencial del servei 
públic essencial: recuperar el seu normal funcionament, i dedicar-se a les tasques de la prevenció i 
la seguretat ciutadana. 
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TERCER. Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra en tot moment per a 
garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre judicial. 
 
QUART. Traslladar l’adopció d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i als mitjans de 
comunicació locals. 
 

Obra el torn de paraula i el regidor de la CUP expressa que hi votaran a favor, sent conscients que el 
que es vol per l’Estat és crear un estat d’alarma. 
 

Se sotmet a votació restant la moció aprovada per 10 vots a favor. 
 

Acabades les mocions es passa a les 3 preguntes formulades pel grup municipal d’ERC. 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
Pregunta 1: 
 

PREGUNTES SOBRE SEGURETAT CIUTADANA 
 

1. Quina opinió té l’equip de govern de la situació de la seguretat ciutadana a Aiguafreda? 
 

2. Quants incidents li consten a l’ajuntament durant aquest estiu? 
3. Tenen els vigilants municipals un recompte d’aquests fets? 
4. Quin és exactament el protocol que es segueix en cas d’avís d’incident d’inseguretat 

ciutadana? 
5. Té constància que es segueix en tots els casos o es revisen els casos en que no s’ha seguit? 
6. Creus que aquest protocol és suficient o s’hauria de revisar? 
7. Quines mesures pensa prendre per millorar la situació? 
8. S’ha pensat en coordinar els vigilants de St. Martí i els d’ per optimitzar la vigilància i prevenir 

actes incívics o delictius? S’ha parlat ja amb l’ajuntament de St. Martí? 
 
 
Pregunta 2: 
 
PREGUNTA SOBRE SERRABANDA 
 
De tots és coneguda la particularitat d’aquesta urbanització. Dit això, la nostra pregunta és la 
següent: 
 

- En quin punt es troba la situació de Serrabanda a fi de poder arribar a una solució a la 
problemàtica? 

 
Pregunta 3: 
 
PREGUNTA SOBRE ELS TREBALLS A AIGUAFREDA DE DALT 
 
En els darrers anys les actuacions de manteniment i remodelació al conjunt d’ de Dalt han sigut una 
realitat. Dit això, la nostra pregunta és la següent: 
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• En quin punt es troben actualment aquestes obres? 
 
(Pregunta ja formulada al Ple ordinari de març del 2019) 

 
 

L’Alcalde dona resposta a les preguntes exposades, dient que sí que són conscients dels problemes de 
seguretat al municipi durant l’estiu i que va poder tenir una entrevista amb la Inspectora del cos de 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea bàsica policial de Granollers. Es va parlar de la violència masclista i les 
agressions sexistes, en segon lloc hi havia el mercadeig de drogues al municipi, en tercer lloc respecte 
les agressions físiques i finalment alguns casos d’incivisme a la via pública, amb vehicles amb velocitat 
excessiva. 
 

Ens consten un estat d’incidents que és el recompte que els Mossos faciliten als Ajuntaments en 
relació als delictes que tenen registrats tant contra les persones com contra el patrimoni. L’Alcalde 
reparteix el resum rebut, on considera que val la pena destacar, de la taula completa, que reflexa el 
període de juliol 2018 a juliol 2019, on hi ha hagut generalment almenys en les 2 àrea policials un 
augment significatiu dels delictes contra les persones, contra el patrimoni, contra la seguretat viària i 
contra l’ordre públic, però també haig de dir que Aiguafreda s’ha escapat d’aquesta norma i en 
termes percentuals hi ha un 15,71% de reducció al nostre municipi del nombre total de delictes. 
 

És a dir que a Aiguafreda tot i el que ha passat aquest estiu, tot i l’increment de delictes generals, ha 
disminuït d’acord amb els 4 tipus de tipificació de delictes. Seguint amb les preguntes comentades, 
els vigilants municipals sí que fan recompte i informe de cada actuació que realitzen i es passen als  
mossos d’esquadra quan ho requereixen. Recorden que els vigilants municipals d’ són només 
vigilants, no van armats, i quan el fet transcendeix més enllà de les seves competències han d’avisar 
als mossos. El protocol que se segueix en cas d’un incident de seguretat és vigilar directament als 
mossos quan hi ha un tema greu i els mossos responen de seguida. El fet que tinguem les dues àrees 
policials, una Granollers i l’altra a Vic té els seus avantatges en tant que els mossos estan circulant i no 
estan en la seva àrea, de manera que es trobin on es trobin els hi fan arribar l’avís i es desplacen al 
lloc. Respecte si tenim constància dels casos en que no s’ha pogut seguir, doncs no en tant que si 
arriben a mossos tots es segueixen. El protocol s’hauria de revisar? Sempre es pot millorar, hi ha 
coses que funcionen bé i d’altres que no estem contents respecte el funcionament intern d’algun dels 
aspectes de la vigilància municipal, ara, fins ara els casos que hem detectat han estat respostos en 
general amb rapidesa. Respecte la coordinació amb Sant Martí, efectivament els vigilants estan 
coordinats des de fa temps i el fet que Sant Martí tingui només en tingui un i nosaltres hàgim tingut 
baixes fa que hi hagi un major cost de vigilants, aquest estiu es va donar un cas que va significar 
coordinació. Comparat amb l’alarma social d’inseguretat a Aiguafreda ha estat un municipi tranquil i 
la col·laboració de la Brigada Municipal va permetre la detenció d’una banda d’atracadors que hi 
havia al poble. Finalment comentar que la seguretat ciutadana és un tema que cal considerar amb un 
nou sistema d’atracament de pisos i així s’ha informat al web la informació que ens va arribar de 
mossos. 

 

Pren la paraula el grup d’ERC, el qual exposa que segurament sí que dona la sensació que la 
inseguretat ha augmentat i crea alarma, sense voler comparar- ho amb Barcelona. 
 

L’Alcalde diu que per això es va anar a parlar amb mossos i s’han millorat els controls més efectius 
sobre zones que es consideren punts calents, s’haurà d’anar veient si continua aquest nivell de 
control. 
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L’Alcalde exposa que es passi a la següent pregunta sobre Serrabanda, una pregunta que ja es va 
formular en el ple ordinari de març de 2019, respecte la particularitat de la urbanització: en quin punt 
es troba la situació de Serrabanda per poder arribar a una solució a la problemàtica? 
 

L’Alcalde respon que recorda que ja es va plantejar i diu que es pot afegir poca cosa, la reparcel·lació 
està acabada, les parcel·les estan inscrites al registre de la propietat, en aquest moment hi ha el camí 
desbrossat per tirar endavant amb el fet físic de la urbanització, però abans cal parlar amb els veïns i 
convocar-los. He fet 3 reunions amb veïns, n’hi ha que ho veuen bé de tirar-ho endavant, d’altres que 
davant les quotes urbanístiques que els hi signifiquen no ho veuen bé. Davant d’això es va anar a 
Barcelona em vaig dirigir al Gabinet d’advocats que van redactar el projecte per tal de fer una 
assentada tant amb l’equip de govern com amb l’equip tècnic per valorar els passos que cal fer. 
 

La següent pregunta també es va presentar el ple de març, relativa a les obres de rehabilitació d’ de 
Dalt i demana en quin punt es troben aquestes obres? 
 

L’Alcalde respon que estan en període de redacció els plecs per la licitació, hi ha 3 projectes: el de 
l’església pròpiament, l’annex a l’església que correspon a l’antiga rectoria que té un tractament 
diferent i finalment un tercer projecte que respon a tot el conjunt, que va des dels prats de sota fins a 
la museïtzació de la cova i de l’exterior. D’aquests 3 projectes, dos d’ells ja s’ha redactat la memòria i 
s’ha d’iniciar la licitació abans de 31 de desembre per un tema de pressupost. Quan estigui adjudicat, 
les obres començaran. El tercer va més enrederit tot i que al ser l’edifici més necessitat de reforma ja 
s’hi va fer alguna actuació. Les tasques arqueològiques ja es van acabar aquest març passat i un cop 
acabades ja s’ha anat directa a la redacció. L’equip redactor és molt competent i tenen experiència. 
Ara la cosa està parada fins a la licitació. 
 

El regidor de la CUP pregunta perquè no apareixen els títols de les mocions i les preguntes a l’ordre 
del dia de la convocatòria. La Secretària respon després de la seva recent incorporació que s’ha fet el 
ple en la mesura del possible i que s’han atès les coses més urgents, que es tindrà en compte per les 
següents convocatòries. 
 

L’Alcalde dona la paraula a la Secretària la qual exposa l’agraïment d’estar a Aiguafreda i exposa 
l’existència de l’aplicatiu de gestió electrònica i que se’n disposa i trasllada que l’objectiu serà treure 
rendiment d’aquest aplicatiu i poder enviar les convocatòries electrònicament, així com tota la 
documentació. Es demana la col·laboració als grups en la gestió per tramitació electrònica d’acord 
amb la llei i evitar el paper. 
 

L’Alcalde, abans de tancar el ple, demana als grups municipals, abans de marxar de la sala i ja tancat 
el Ple, es mantinguin els representats dels grups per poder acordar una data per la consulta comarcal, 
per poder acordar una data de trobada. 
 

I sense res més a tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió a les 21.14 hores del vespre, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'Alcalde-President, amb mi, la Secretària accidental de la 
Corporació, que en dono fe. 
 

L'Alcalde 
Miquel Parella Codina 

 
La Secretària Interventora acctal. 
Marta Molins Paronella 

 
 
 


