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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2019 (NÚMERO 
15/2019) 
 
 
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. Salvador Pujol Carbonell 
Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 
Sra. Cristina Martín Sanglas 
Sr. Israel Calvache Masuet 

 
A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a 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 Meritxell Pedrosa Puigbarraca i la Tècnica d’Administració General, Maria 
Bonet Pujol, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre legal de membres 
que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió ordinària plenària convocada pel dia d’avui. 
  
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. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS 
2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 
3. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL COMPLEMENT RETRIBUTIU A PERCEBRE PEL PERSONAL 

FUNCIONARI I LABORAL INCLÒS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DEL MES 
D’INICI DE LA INCAPACITAT TEMPORAL 

4. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
 
1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde de la Corporació i demana si hi ha alguna observació respecte al contingut 
de les actes de les sessions dels Plens que es relacionen a continuació: 
 

-Acta sessió ordinària Ple 17/09/2019 
-Acta sessió extraordinària urgent Ple 15/10/2019 
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-Acta sessió extraordinària Ple 29/10/2019 
-Acta sessió extraordinària Ple 29/10/2019 
-Acta sessió extraordinària Ple 12/11/2019 

 
El Sr. Alcalde comenta que les Actes del 17/09 i del 15/10, seran convalidades per la Secretària- 
Interventora accidental actual. 
 
Pren la paraula el senyor regidor d’ERC Salvador Pujol exposant que en l’acta del Ple on es van 
aprovar les dates de les festes locals només consta que es van aprovar per 10 vots positius i haurien 
de ser 11. 
 
El Sr. Alcalde respon que es farà l’esmena pertinent i dona per aprovades les actes de Ple 
esmentades. 
 
 
2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 

 

2.1 Resolucions d’Alcaldia: 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la part resolutiva de les resolucions 
d’Alcaldia de les quals cal donar compte exprés al Ple, i que són les següents: 

 
-Núm. 67 de 31/10/2019, nomenament Secretària- Interventora accidental.  
-Núm. 69 de 05/11/2019, delegació de funcions d’Alcaldia. 
-Núm. 72 de 21/11/2019, ampliació de delegació de funcions d’Alcaldia. 
-Núm. 77 de 26/11/2019, nomenament del Cap de Vigilants. 
 
2.2 Juntes de Govern Local 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i demana si hi ha alguna consulta o suggeriment respecte del contingut 
de les actes de sessions de Junta de Govern que es relacionen a continuació: 
 
-Núm. 15/2019 de 09/09/2019 
-Núm. 16/2019 de 24/09/2019 
-Núm. 17/2019 de 08/10/2019 
-Núm. 19/2019 de 22/10/2019 
-Núm. 20/2019 de 05/11/2019 
-Núm. 21/2019 de 19/11/2019 
-Núm. 22/2019 de 03/12/2019 
 
Pren la paraula el Sr. regidor d’ERC Salvador Pujol exposant que en la última acta de data 3 de 
desembre, en l’apartat 3.9, hi ha un error a la capçalera, perquè diu que es fan els pagaments 
d’octubre i després més a sota diu novembre, així mateix també demana que s’aclareixi el salt a la 
númeració de les actes de les Juntes de Govern Local. 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària explicant que degut a una incidència informàtica es va obrir una 
acta de Junta, que en realitat no s’ha celebrat, i va saltar la numeració. 
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3. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL COMPLEMENT RETRIBUTIU A PERCEBRE PEL PERSONAL 

FUNCIONARI I LABORAL INCLÒS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, DEL MES 
D’INICI DE LA INCAPACITAT TEMPORAL. 

 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent. 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
L’article 23.2 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’ Aiguafreda pel període 
2018-2020, sobre la millora de les prestacions de la seguretat social, estableix: 
 
“2. Incapacitat temporal derivada de contingències comunes. Es complementa segons el següent 
barem: 
Dia 1 a 3, compliment fins al 50% de les retribucions del mes anterior 
Dia 4 fins a 20, complement fins al 75% de les retribucions del mes anterior. 
Dia 21 fins a 90, complement fins al 100% de les retribucions del mes anterior.” 
 
Tant el personal el funcionari d’aquesta corporació, com el laboral i els seus representants, reunits 
enguany amb l’Alcaldia han sol·licitat incrementar el complement retributiu per les situacions 
d’incapacitat temporal fins al màxim del 100 per cent des del primer dia de la incapacitat. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 

- Disposició addicional 54 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de pressupostos generals de l’estat 
per l’any 2018. 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 

Atès que la disposició addicional 54a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018 preveu que cada administració pública podrà determinar, prèvia negociació 
col·lectiva, l’establiment d’un complement retributiu, a percebre pel seu personal funcionari inclòs en 
el règim general de la seguretat social, així com el seu personal laboral, que sumat a la prestació del 
règim general de la seguretat social, arribi fins al màxim del 100% de les retribucions fixes del mes 
d’inici de la incapacitat temporal. 
 
Atès que aquesta disposició modifica el règim establert mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat que 
limitava els complements retributius al 50% durant els tres primers dies i al 75% des del quart dia fins 
al vint-i-un. 
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Vist l’informe favorable de la Secretària -Interventora accidental d’aquesta corporació en el sentit 
d’incrementar el complement retributiu per les situacions d’incapacitat temporal dels empleats 
municipals, fins al màxim del 100 per cent des del primer dia de la incapacitat. 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Incrementar el complement retributiu a percebre pel personal funcionari i laboral d’aquesta 
corporació inclòs en el règim general de la seguretat social, que sumat a la prestació del règim 
general de la seguretat social, arribi fins al màxim del 100% de les retribucions fixes del mes d’inici de 
la incapacitat temporal. 
 
SEGON.- Modificar l’article 23.2 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’ pel 
període 2018-2020 en el sentit d’incrementar el complement retributiu per les situacions d’incapacitat 
temporal dels empleats públics, fins al màxim del 100% des del primer dia de la incapacitat. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als representants dels treballadors laborals i funcionaris. 
 
El Sr. Alcalde comenta que aquesta resolució posa fi al decret existent i la proposta va en la línia de 
donar compliment al decret promulgat pel govern de l’estat el passat 16 de maig de 2019. 
 
I no havent-hi cap intervenció més al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la 
proposta, que és APROVADA per UNANIMITAT (11 vots a favor). 
 
 
4. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
4.1 Preguntes de seguiment de l’actuació municipal: 
 
Prenen la paraula els regidors dels grups municipals Cup Aiguafreda-Amunt i Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal exposant que no han rebut totes les mocions presents en la 
convocatòria d’aquest Ple, i a la documentació tampoc hi havien totes les preguntes de la resta de 
grups municipals. 
 
Intervé la Sra. Secretària, explicant que ha de ser un problema de l'enviament de la convocatòria de 
forma electrònica, que es desconeixia, i demana que els grupus municipals disculpin la incidència i 
que es procurarà assegurar la recepció de tota la documentació pertinent en les següents trameses.    
 
El Sr. Alcalde demana a la Secretaria-Intervenció que s’asseguri l’enviament de tota la documentació. 
 
Tot seguit es procedeix a tractar les preguntes dels diferents grups municipals respectant l’ordre 
d’entrada al registre d’entrada de la corporació. 
 
CUP AIGUAFREDA-AMUNT 
 
1.- En quin estat es troba el projecte condicionadament del camí fluvial entre Aiguafreda i Centelles? 
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El senyor Alcalde pren la paraula i comenta que s’ha parlat amb el Consorci Besòs-Tordera que és qui 
gestiona aquest tema, i en aquets moments la situació no és optimista perquè es troba formalment 
parat fins la depuradora de Tagamanent. el tram que va de Tagamanent a Centelles no s’ha executat.  
El mes de gener hi ha prevista una reunió amb els serveis tècnics a l’Ajuntament per mirar 
alternatives al camí. El motiu principal és la complexitat dels treballs, ja que el cost econòmic 
l’assumeix el Consorci Besòs-Tordera, que ha fet la licitació del projecte que es troba en fase de 
redacció.  
 
Inicialment, la previsió del Consorci era desviar el camí per sota del Pont de Famolsa i enfilar el 
Torrent de Valldeneu, passar per darrera el nucli de Sant Martí de Centelles i connectar amb el barri 
de Sant Pau i Centelles. Per part de l’Ajuntament d’ Aiguafreda va ser desestimat, pel tram que puja 
més amunt de la via, perquè es va creure que s’allunyava del camí fluvial. El problema que tenen és 
que aquest tram ha rebut queixes pel fet que aquest  camí perd el sentit de camí fluvial, i ara s’estan 
replantejant fer-lo passar pel tram que va des del Pont de Famolsa a les cases del Pont de l’Abella,  
que és un tram molt estret.  
 
En resum, en aquets moments està parat, i això suposa un greuge perquè tota la xarxa de camins de 
la Conca Besòs Tordera està acabada en un 93%, queda un 7% que és aquest.  Aquest camí quan 
estigui acabat connectarà tot l’eix Barcelona, Vallès Oriental, Osona i Ripollès que permetrà 
connectar amb el projecte europeu Eurovélo. Hi ha interès per part de la Diputació de Barcelona. El 
motiu principal de que ha quedat aturat és que la normativa europea no permet més del 6% de 
pendent. 
 
El dimarts 14 de gener de 2020 hi ha prevista una nova reunió i amb els tècnics del Consorci on es 
valorarà de nou la situació. 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
Pregunta 1: PREGUNTES SOBRE ENERGIA I SOSTENIBILITAT 
 
En vista de la problemàtica actual amb ENDESA i altres comercialitzadores energètiques en la gestió 
de la pobresa energètica formulem les següents preguntes: 
 
1. Quins protocols, per part de l'ajuntament (i NO altres institucions) es segueixen per a detectar 

casos de pobresa i/o pobresa energètica? 

2. L’Ajuntament té un registre de les persones i/o famílies en risc d'exclusió social o en situació de 

pobresa i/o pobresa energètica, o en risc de caure-hi? 

3. Si existeix aquest registre, quines mesures es prenen per part de l’Ajuntament? 

4. Hi ha, en cas d'haver estat necessari o de ser-ho en un futur, alguna negociació o protocol amb les 

comercialitzadores per aquests assumptes? Hi ha garanties que no tallaran la llum a afectats locals? 

 
I pel que fa a la sostenibilitat: 
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5. Participa l’Ajuntament d'algun pla d’ajudes a l’eficiència i a la mobilitat? 

6. Quin tècnic gestiona i està informat d’aquests assumptes? Per exemple: 

- Programa MOVES (IDAE+ICAEN). Data límit 31/12/19 o fins esgotar pressupost. 

- Pla PIRVEC 2019 per a infraestructures de recàrrega. Ja fora de termini (setembre 2019). 

 

Pren la paraula la Sra. regidora Elena Font i en relació a la primera pregunta comenta que la pobresa 
energètica està regulada per llei la 24/2015, i la Generalitat de Catalunya i les subministradores han 
pactat un protocol d’actuació referent als subministraments.  Els ens locals, concretament els serveis 
socials, s’encarreguen de la pobresa energètica, les comercialitzadores de llum, aigua i gas etc. 
envien una relació de les persones que tenen deute amb ells, i serveis socials valoren quina és la 
situació de cada cas. Quan serveis socials considera que hi ha situació de vulnerabilitat,  perquè es 
compleixen els valors socials i econòmics s’envia un informe de vulnerabilitat a les 
comercialitzadores per tal de que no se’ls hi talli el subministrament. En cas que es consideri que no 
són vulnerables, des de serveis socials també es pot proposar que hi hagi un fraccionament del 
pagament, o s’estudia si ha possibilitat  d’accedir a algun ajut municipal. 

 

En relació a la segona pregunta, com ja s’ha comentat, les comercialitzadores envien mensualment a 
l’Ajuntament la relació de persones que tenen un deute, es disposa d’un registre dels casos de 
pobresa energètica, i a través del seguiment d’altres casos de serveis socials també es detecten altres 
possibles situacions de pobresa energètica. 

 

Pel que fa a la tercera i quarta pregunta, la regidora comenta que ja ha quedat explicat amb les 
respostes anteriors. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, per respondre les preguntes referents a sostenibilitat. Explica 
que pel que fa a ajudes d’eficiència i mobilitat a les ordenances fiscals hi ha descomptes, per exemple  
per instal·lacions verdes hi ha agut persones que ja ho han demanat i reben un ajut pel fet de tenir 
energies renovables instal·lades a casa seva. 
 
El Sr. Alcalde explica també que és l’enginyer municipal, qui fa les gestions pertinents en aquest 
àmbit, com el programa MOVES, en el cas de IDAE+ICAEN el pressupost està esgotat des del mes 
d’octubre tot i que cada any es sol renovar. A la que tornia  sortir aquesta ajuda l’Ajuntament s’hi 
acollirà. 

 

Referent al pla PIRVEC 2019, explica també el Sr. Alcalde que en aquest pla 2019 no hi entrem 
perquè en el llistat de convocatòria el Vallès Oriental no hi és per demanar la subvenció, la subvenció 
es podria rebre sempre que siguin cargues de més de 50 kilowatts. Així mateix el Sr Alcalde comenta 
als grups municipals, que l’enginyer municipal està a la seva disposició per resoldre qualsevol 
pregunta o suggeriment en aquesta matèria. 
 

Pregunta 2: PREGUNTA SOBRE SERRABANDA 
 
Sabem per converses informals que l’Ajuntament s’havia de reunir amb els veïns de Serrabanda. 
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1.S’ha produït ja aquesta trobada? Quin n’ha estat el resultat? 
2.En quin punt es troba la situació de l’execució del projecte de Serrabanda? Quin és el calendari 
previst? 
(Pregunta ja formulada al Ple ordinari de març i setembre del 2019). 
 
Formulada la pregunta, pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que es va fer una trobada amb la junta 
de representants de Serrabanda, amb el seu advocat, i per part de l’Ajuntament hi havia els serveis 
tècnics i l’advocat municipal que porta aquest tema. 
 
En primer lloc, va comentar que un cop acabada la reparcel·lació i inscrita al registre, l’Ajuntament va 
acceptar fer-se càrrec d’iniciar el procediment registral, així cada propietari podria tenir com més 
aviat millor aquesta inscripció feta registralment: Aquesta inscripció té un cost entre els 300€ i 600€ 
que va a càrrec de la propietat. 
 
La segona part va ser conèixer l’estat de la qüestió més detallat. En aquest sentit, la junta de 
propietaris va demanar un llistat amb tots els propietaris que tinguin parcel·les ja siguin dins el PAU1 
o el PAU2 que hi ha a Serrabanda, que són dues figures urbanístiques que se sobreposen. Una 
vegada superats els temes de protecció de dades se’ls hi ha passat i tenen totes les dades, aquesta 
petició la van fer per poder veure si es podria fer efectiva l'inici de la licitació sabent que hi hauria un 
cost important que repercutirà a cada propietari. Des de l’Ajuntament es va creure convenient fer un 
programa d’entrevistes a propietaris de Serrabanda per tenir el coneixement exacte de la seva 
situació, tant pels propietaris que tinguin la parcel·la ocupada o els que només tinguin el solar. 
 
Un punt que també es va proposar va ser la possibilitat de fer l’execució total de l’obra per trams, 
però és poc viable, atès que hi ha interconnexió en molts punts: la canalització subterrània d’aigua 
afecta a tot el conjunt de la urbanització i no es pot fer sectorialment. Finalment, es va dir que per 
per l’Ajuntament és un problema greu que afecta a un gran nombre de persones del poble i que la 
limitació de les aportacions municipals a un 10% (que serien aproximadament uns 400.000€) que 
l’Ajuntament no té en aquests moments i que caldria habilitar un Pla Econòmic Financer. El problema 
greu, però, seran  les persones que no puguin fer front a aquest cost. 
 
L’alcalde afegeix que des de la Junta es va proposar que les persones que no puguin pagar amb 
diners que ho facin amb una part de la parcel·la però, segons els tècnics municipals, això no resolia el 
tema perquè quan l’empresa adjudicatària comencés les obres passarà factures regularment a 
l’Ajuntament i l’Ajuntament no pot pagar amb solars. 
 
Pregunta 3: PREGUNTA SOBRE LES ESCOLES VELLES 
 
Donat que la Junta de Govern del 5.11.2019 ha aprovat presentar i sol·licitar la subvenció per la 
rehabilitació de les escoles velles al PUOSC 2020-2024 i que des de l’anterior mandat estem insistint 
en poder disposar d’aquest equipament com un equipament cultural bàsic per Aiguafreda i sempre 
se’ns ha contestat que estàvem pendents de la recepció de les noves escoles, volem preguntar: 
 
1.Quan s’ha fet aquesta recepció? 
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2.Quan es va començar a redactar el projecte tenint en compte que existia des l’anterior mandat, i a 
proposta d’ERC-AIguafreda, la intenció de crear una Comissió per les escoles velles formada per tots 
els grups municipals? 
 
Formulada la pregunta, intervé el Sr. Alcalde demanant al grup municipal d’ERC que aclareixi la 
segona pregunta sobre les escoles velles, donat que no s’entén tal i com s’ha plantejat.  
 
Pren la paraula el regidor d’ERC el Sr. Pedrosa i explica que demanen quan es va començar a redactar 
el projecte, ja que anys enrere en Ple el seu grup va proposar crear una comissió per debatre que s’hi 
podria fer a les escoles velles, i ara es troben amb un estudi fet per l’equip de govern que es vol 
executar amb una subvenció tipus PUOSC . 
 
Fet l’aclariment, el Sr. Alcalde respon que la recepció que demanen a l’apartat primer no està feta, 
sinó que està en tràmit, per poder diposar d’un centre cultural, i a la part superior que dona al carrer 
Núria, hi aniria el nou CAP. 
 
Referent al punt dos, explica el Sr. Alcalde que el projecte no està redactat, únicament s’ha preparat 
una memòria valorada per poder demanar la subvenció, fent una previsió de costos que ens 
demanava el PUOSC. El Sr Alcalde comenta també que en el seu moment els va citar per explicar la 
intenció que hi ha, que és demanar el PUOSC per la rehabilitació de les escoles velles.  
 
El Sr. Alcalde aclareix també que en cas que es concedeixi el PUOSC, es crearà la comissió acordada, i 
que cal tenir en compte que és un projecte amb un cost molt elevat, i que de moment no es disposa 
del finançament adequat per fer-ho. S’ha pensat en sustentar-lo en tres branques, el PUOSC, la mesa 
de concertació amb la Diputació de Barcelona prevista al mes de febrer i l’altre amb finançament  
propi. Quan es van aprovar els pressupostos d’enguany ja es va pensar que l’any 2021 s’hauria de 
preveure una partida per l’obra, sense descartar la possibilitat de demanar un crèdit. 
 
Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. Salvador Pujol dient que seria convenient tenir la comissió i que 
ajudaria al millor funcionament de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde comenta que hi està d’acord. 
 
Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. Marc Pedrosa demanant que aclareixi en que consisteix la 
memòria valorada. 
 
El Sr. Alcalde respon que quan es demana una subvenció, la sol·licitud va en funció del cost que 
suposa l'obra, i s’ha de presentar una valoració anomenada memòria valorada, i per tant, es va 
demanar als tècnics municipals aquesta valoració aproximada de la restauració de les escoles velles 
amb un equipament modern, amb una sala per centre cultural, amb una sala d’exposicions i una sala 
de biblioteca, sense dibuixar el projecte definitiu de l’obra. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que el PUOSC ha existit sempre des de fa molts any, abans era una llaminadura 
pels ajuntaments, ja que al començament de la legislatura sabien que tenien aquesta partida, i ara fa 
tres legislatures que el PUOSC no ha desaparegut però tampoc ha existit. Una de les apostes del 
govern actual ha estat recuperar el PUOSC pels municipis, però tampoc és el PUOSC que hi havia 
hagut en el seu moment, per exemple hi ha un canvi en relació amb el PUOSC tradicional, si abans es 
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preveia que hi havia una urgència es podia fer un canvi de destí, ara està prohibit, si es demana a 
principi de la legislatura un projecte se suposa que al final de la legislatura continues creient en el 
mateix projecte. D’acord amb el nostre programa electoral apostem per un centre cultural, i les 
altres sol·licituds del PUOSC han anat destinades a l’entrada nord, i donar sentit al nucli antic i 
promoure el comerç, ja que uns quants carrers no tenen llambordes modernes com són el carrer de 
la Móra i el carrer Mossèn Josep Salvans i Pau Casals, els carrers transversals, aquí s’ha de dir que la 
quantitat principal sol·licitada és molt menor perquè a l’hora de primar es va decidir apostar-ho al 
primer punt. 
 
Finalment el Sr. Alcalde comenta també que hi ha un punt que s’haurà d’assumir sense el 
finançament del PUOSC, que ho va comentar a l’oposició, referent a la planta d’estellatge que tenim 
compartida els municipis que formem part de l’Associació Forestal Montseny Ponent,i que en poc 
temps de vida s’ha agut d’ampliar, perquè estem subministrant estella a altres municipis i ha tingut 
èxit.  En aquest àmbit es va proposar fer una sol·licitud al PUOSC compartida entre els municipis 
interessats, però va ser descartat per Sant Miquel de Balenyà. 
 
Intervé el regidor d’ERC Sr. Pedrosa preguntant si hi ha el compromís de crear la comissió des de 
zero. 
 
El Sr. Alcalde respon que si, que es farà la comissió per anar explicant com es desenvolupa el tema. 
 
Pregunta 4: PREGUNTA SOBRE LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: 
 
Després de declarar la situació d’emergència climàtica, volem preguntar: 
 
1.Quines actuacions s’han realitzat en aquests primers tres mesos? 
a.Revisió de la separació de residus 
b.Mini deixalleria 
c.Estendre la xarxa de calor generada per biomassa 
d.Instar DG de Carreteres millores a la C-17 
e.Vehicles municipals elèctrics i punts de càrrega 
f.Camí fluvial 
g.Camins rurals 
h.Riera de Martinet 
i.Any Margalef 
j.Pla de Gestió forestal 
k.Programa d’acords voluntaris de reducció GEH 
l.Analitzar la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic. 
2.En quin punt es troben les mocions no executades? 
 
Formulada la pregunta pel grup municipal d’ERC-Acord municipal d’Aiguafreda, el Sr. Alcalde els 
demana que en la propera ocasió es concreti més en la informació sol·licitada, explica que la 
pregunta és molt extensa i procurarà donar resposta detallada a tots els punts que surten, però és 
molt extens per encabir-ho tot en una sola pregunta. Comenta també que el contingut fa referència a 
gran part del programa electoral del seu equip i que es tracta d’un programa per quatre anys, i tot 
just han passat pocs mesos. 
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Continua el Sr. Alcalde explicant que pel que fa a la revisió de separació de residus, des de la 
deixalleria es va fer una campanya emparada per la Mancomunitat la Plana per fer recordatoris sobre 
la separació de fraccions, ja que quan hi ha una mica de relaxament tornen a augmentar els índexs 
de separació indeguda. 
 
Referent a la minideixalleria, el Sr. Alcalde exposa que en el darrer Ple d’aprovació del pressupost es 
va acordar treballar la possibilitat de posar dues deixalleries, i per contractar aquest servei caldrà fer 
la corresponent contractació pública.  
 
Pel que fa a l’extensió de la xarxa de calor generada per biomassa, el Sr. Alcalde comenta que en el 
cas de Can Bellit ja s’ha licitat per concurs públic, està adjudicada i iniciada l’obra. 
 
Segueix el Sr. Alcalde, explicant pel que fa a la següent pregunta, que és instar a la DG de Carreteres 
millores a la C17, que s’han fet diferents accions, en primer lloc uns informes sobre diferents 
aspectes que preocupen de la C-17 al seu pas pel municipi, com la millora de la neteja de vegetació 
en illes verdes en els enllaços i sectors annexos, o  el problema de contaminació acústica a 
Aiguafreda provocat per la C-17, que té una solució molt costosa que hauria d’assumir la Direcció 
General de Carreteres, perquè requereix la instal·lació de panells ja que l’impacte sonor és notable.  
I finalment la tercera millora que es va demanar va relacionada amb el tema de senyalització viaria, 
creiem que Aiguafreda ha tingut una mala senyalització de les dues entrades que permeten accedir al 
poble, ja que només n’hi ha una que posa Aiguafreda i en cap cas indica que hi ha l’entrada nord i 
l’entrada sud. 
 
En el cas de camí fluvial el Sr. Alcalde ho donaria per contestat per la pregunta anterior. 
 
En el cas dels camins rurals, el Sr. Alcalde exposa que des d'octubre s’han fet dues compactacions de 
camins, el que porta a Aiguafreda de Dalt i l’Aragall, i s’està pendent de fer el d’Avencó, que és el 
camí rural més transitat, i està previst fer en breu. 
 
Prosegueix el Sr. Alcalde explicant que pel que fa a la riera del Martinet hi ha un projecte molt 
interessant amb l’Associació Gestió Forestal Montseny Ponent pel control de sota bosc amb ramats 
pasturant, i la primera prova d’aquest sistema de control de sota bosc està previst a Tagamanent en 
un sector proper a la C-17, i tot seguit es faria a la riera del Martinet. 
 
Pel que fa al tema de l’any Margalef, comenta el Sr Alcalde, que és va fer el pregó destinat a aquest 
científic, i no es descarta alguna altre acció dedicada al Sr. Margalef, com la creació d’un parc a 
l’entrada nord del poble. 
 
En relació al Pla de Gestió Forestal, el Sr. Alcalde exposa que és interessant destacar que amb 
l’Associació Forestal Montseny Ponent s’ha comprat, amb les aportacions dels municipis que en 
formen part, una estació garbelladora, que permet fer una tria del calibre d’estella molt precísa i 
permet administrar estella molt més fraccionada. 
 
Referent als acords voluntaris de reducció GEH, en aquest cas el Sr. Alcalde comenta una acció molt 
petita, la Fira del Tastet que per primera vegada es va decidir fer-la amb material reciclable i amb 
coberts de fusta i no de plàstic. Afegeix el Sr. Alcalde que cal implementar progressivament petits 



 

 
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 
 

canvis, amb el corresponent  cost que  comporten, igual que s’han suprimit les ampolles de plàstic 
dels Plens per ampolles de vidre. 
 
Finalment en referència a la vulnerabilitat del municipi respecte al canvi climàtic, el Sr. Alcalde 
explica que la Diputació de Barcelona fa arribar informació a partir de les dues estacions de mesures 
de partícules, estacions situades al costat de l’estació meteorològica que tenim a Can Bellit. Els 
informes que arriben indiquen que de les 14 estacions que té repartides per la província de 
Barcelona la Diputació, la de Berga i la d’ Aiguafreda són les que mostren una concentració menor de 
partícules de suspensió a l’aire. 
 
Pregunta 5: PREGUNTES SOBRE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Després de llegir les actes de les Juntes de Govern, volem preguntar: 
 
1.Quines raons tècniques van portar a desestimar la plaça d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda a davant de la casa d’una veïna del Passeig Catalunya, ubicant dita plaça a uns 35 
m de casa seva? 

 
2.Per què no s’ha acabat d’adequar el local de la Plaça de l’Ajuntament, si des del gener estem 
pagant un lloguer? Quan està previst que entri en funcionament? 

 
3.Per quin motiu l’Ajuntament no participa a la IV edició del Concurs de Receptes de la Biosfera? 
 
4.Quines actuacions i activitats estan previstes per a l’edifici de Can Bellit, ara que s’ha aprovat fer-hi 
arribar la xarxa de calor? 
 
Pel que fa a la desestimació de la plaça d’aparcament, el Sr Alcalde exposa que la persona que va 
sol·licitar la plaça d’aparcament perquè te mobilitat reduïda, no té vehicle, i que l’adjudicació de les 
places d’aparcament amb mobilitat reduïda va vinculada a una matrícula de vehicle, de manera que 
s’ha disposat una plaça sense matrícula assignada, oberta a qualsevol persona, a pocs metres de la 
residència de la persona sol·licitant i pensada amb el futur projecte de centre cultural de les escoles 
velles. 
 
Pel que fa a la segona pregunta els grups municipals destaquen que l’actuació ja està finalitzada. 
 
En relació a la tercera pregunta el Sr. Alcalde respon dient que es va decidir no participar-hi perquè ja 
es celebra la Fira del Tastet, on es premien receptes que la gent del poble aporta. 
 
El Sr. Alcalde comenta també que la quarta pregunta ja ha estat contestada anteriorment. 
 
Pregunta 6: PREGUNTES SOBRE ACTES INCÍVICS 
 
En els darrers dies i mesos, diversos veïns i veïnes han patit actes vandàlics a les seves propietats, 
pertinences i/o a la seva integritat física. És fa obvi, una vegada més, que hi ha certa inseguretat 
ciutadana. Per tot això, volem preguntar: 
 
1. L’Ajuntament es personarà com a acusació popular en aquests actes violents? 
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2.Quines mesures ha pres per reduir d’una vegada d’incivisme? 
3.Aquestes persones violentes/incíviques, no estan degudament controlades, ja que si no serien 
reincidents, què fa l’Ajuntament al respecte amb elles? 

 
En relació a la primera pregunta la Sra. regidora Gemma Brunet contesta dient que l’Ajuntament com 
a administració pública en els delictes que siguin de propietat privada no pot fer acusacions 
particulars. 

 
El Sr. regidor d’ERC Marc Pedrosa comenta que no fan referència a acusació particular sinó a 
acusació popular. 

 
La Sra. Brunet respon que hi ha delictes en que no preveu l’acusació popular. 

 
El Sr. Pedrosa pregunta si es possible en delictes d’integritat física. 

 
La Sra. Brunet respon que de més gran nivell si, però no a una simple baralla. 
 
Pel que fa a les mesures preses per reduir l’incivisme, el Sr. Alcalde que explica que són de prevenció 
i dissuasòries a través del servei de Vigilància Municipal i de Mossos d’Esquadra. Segons el codi penal 
l’Ajuntament no en pot prendre d’altres, una agressió física d’una persona al mig del carrer ha de ser 
denunciada per l’afectat, en primer lloc.   

 
Seguidament el Sr. Alcalde responent a la tercera preguna, explica que no està d’acord amb el 
plantejament de la qüestió, quan es diu que no estan degudament controlades les persones 
violentes/incíviques. El Sr. Alcalde comenta, que si que ho estan dins del que és competència de 
l’Ajuntament, hi ha un seguiment de serveis socials, un control diari i una connexió telefònica amb 
altres institucions públiques permanent. Des del consistori es fa el que permet la llei, segons les 
competències que té cada administració pública, i pel que fa a  la reincidència, l’únic que pot fer 
l’Ajuntament és fomentar la prevenció i les actuacions de serveis socials.  No es pot tenir legalment a 
un vigilant municipal al costat d’una determinada persona, ja que fins i tot es podria girar en contra 
del consistori per temes de llibertat personal, la reincidència és un tema de jutges i de Mossos 
d’Esquadra. 
 
El Sr. Alcalde cita com a exemple, casos d’incidents on s’han trobat que les persones que 
pressumpament els han provocat, malgrat passar pel centre penitenciari uns dies, al cap de poc 
temps són alliberades, seguin els procediments previstos legalment, i exposa que, en tot cas, des de 
serveis socials es fa el major seguiment possible d’aquestes situacions.   

 
4.2 Mocions dels grups muncipals 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dona pas a les mocions presentades pels diferents grups municipals, 
començant per la moció presentada pel grup municipal CUP AIGUAFREDA-AMUNT, el text del qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
CUP AIGUAFREDA-AMUNT 
 
1.- PER TAL QUE L’AJUNTAMENT HABILITI UN LOCAL MUNICIPAL AL CENTRE DEL POBLE 
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Atès que a diferència d’altres pobles Aiguafreda pateix un dèficit remarcable i crònic de locals 
municipals on celebrar actes polítics, culturals o socials. 
 
Atès que el reglament prohibeix celebrar actes de tipus polític tant al casal Sant Jordi com a la 
biblioteca Lluís Miolet i Pagès. 
 
Atès que els únics locals disponibles per a celebrar actes d’aquests tipus sala polivalent del camp 
d’esports, antiga Creu Roja, antic Punt Jove) no reuneixen les condicions idònies o estan lluny del 
centre del poble. 
 
Atès que les oficines dels vigilants municipals seran en breu traslladades a un local al costat mateix de 
l’Ajuntament, demostrant així que és possible habilitar locals municipals en llocs adequats si hi ha una 
voluntat política de fer-ho. 
 
El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 

Que l’ ajuntament  habiliti un local en un lloc cèntric del municipi, preferiblement  en l’espai comprès 
entre la plaça de l’ajuntament i la plaça 1 d’octubre, per tal de facilitar a les associacions i 
organitzacions polítiques de la vila la celebració d’actes i reunions de caire polític, social i/o cultural. 
 
El Sr Alcalde diu que votaran a favor de la moció perquè la rehabilitació de la sala del Talleret cobreix 
totes aquestes perspectives, està situat en un lloc cèntric del poble, servirà per fer-hi actes polítics 
socials i culturals i tindrà una sala per fer-hi tallers. 
 
El regidor de la CUP diu que votaran a favor perquè la moció es d’ells però que faran una inspecció 
del local que ha esmentat el Sr. Alcalde, que no està clar que sigui el més adequat, i si creuen que no 
compleix les condicions necessàries tornaran a presentar una moció. 
 
El Sr. Alcalde comenta que ja se'ls va convidar a anar a  veure'l. 
 
El regidor d’ERC Sr. Salvadir Pujol comenta que ells també hi votaran a favor. 
 
El Sr. Alcalde comenta que no és fàcil trobar un local en aquest tram del municipi.  
 
El regidor de la CUP exposa que en aquest local hi feia molt fred. 
 
El regidor Sr. Enric Cruells exposa que la calefacció s’ha fet tota nova, i que una entitat ja hi ha 
celebrat una reunió. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat dels grups 
municipals (11 vots a favor). 
 
El Sr. Alcalde dona pas a la segona moció del mateix grup municipal amb el contingut literal següent: 
 
2.- PER TAL QUE LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE DEIXI DE SER UN APARCAMENT 
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Atès que durant la legislatura 2007-2011 l’antiga plaça de la Rectoria ja va ser una zona 
d’aparcament prohibit. 
 
Atès que en el ple celebrat el dia 19 de juny de  2018 l’ajuntament va aprovar una moció del grup 
Estimem Aiguafreda on es proposava el canvi de nom de la plaça de la rectoria per plaça de l’1 
d’octubre. 
 
Atès el significat especial que desperta aquesta nova denominació en gran part de la població d’ 
Aiguafreda. 
 
Atès que de fa temps la plaça 1 d’octubre s’ha convertit en un lloc de celebració d’actes de caire 
reivindicatiu relacionats amb la defensa dels drets humans, socials i nacionals. 
 
Atès que la plaça 1 d’octubre gaudeix del potencial per a convertir-se en un lloc preferent del comerç 
d’ Aiguafreda. 
 
Atès que el benestar dels veïns està per sobre de d’interès particular dels conductors. 
 
El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al ple d’adopció dels següents acords: 
 
Que la plaça 1 d’octubre deixi de ser una zona d’aparcament permès i l’ajuntament sancioni els 
vehicles que hi estacionin. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que per molt que puguem estar d’acord amb moltes coses que 
exposa la moció, el seu grup municipal creu que per ajudar al comerç l’aparcament a la plaça 1 
d’Octubre és bàsic, així que de moment es mantindrà aquesta zona, i des de que es va batejar amb el 
nom Plaça 1 d’octubre, malgrat ser un aparcament, ha estat també un lloc de celebració d’actes de 
caire nacional, tancant part de la plaça. 
 
El Sr. regidor de la CUP comenta que volen que se li doni a la plaça la importància que té, i també 
comenta la problemàtica de la ubicació dels bancs, que quan hi seus a mig metre hi tens un cotxe. 
 
El Sr. Alcalde respon que creuen convenient mantenir la zona d’aparcament per ajudar al comerç i en 
aquest cas votaran que no. 
 
El regidor d’ERC Sr. Pons diu que una solució no només pels comerciants, sinó també pels veïns seria 
fer-hi un aparcament nocturn,  ja que la plaça és molt més maca sense cotxes. 
 
El Sr. Alcalde comenta que justament a la nit és quan no es pot aparcar a la plaça, i que quan hi passa 
la màquina de la neteja al vespre va bé que no hi hagin cotxes a l’aparcament. 
 
Finalment el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és REBUTJADA per (6) sis vots en 
contra del grup municipal Junts per Aiguafreda, (1) un vot a favor del grup municipal CUP Aiguafreda-
Amunt i (4) quatre abstencions del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
municipal. 
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Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la tercera moció del mateix grup municipal amb el contingut literal 
següent: 
 
3.- PER TAL DE DOTAR A L’ASSOCIACIÓ VADEGATS DELS RECURSOS NECESSARIS PER A 
DESENVOLUPAR LA SEVA TASCA. 
 
Atès que en el decret Legislatiu 2/2008, o llei de Protecció dels animals de Catalunya, es considera al 
gat com una de les 3 espècies que sempre serà considerada com a un animal de companyia. 
 
“Animal de companyia, Animal domèstic que les persones mantenen generalment en la seva llar per a 
obtenir companyia. A efectes d’aquesta llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, 
gats i les fures”. [Definicions-(Article 3.b)] 
 
Atès que en el decret legislatiu 2/2008, o llei de protecció dels animals de Catalunya s’estableix la 
responsabilitat dels municipis en matèria d’animals de companyia abandonats, perduts o 
assilvestrats: 
 
“Correspon als ajuntaments recollir i controlar als animals abandonats, perduts o assilvestrats, i 
controlar als animals salvatges urbans” (Article 16.1) 
 
“Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures assilvestrats per mètodes 
d’immobilització a distància” (Article 19.1) 
 
Atès que en l’actualitat l’ajuntament d’Aiguafreda no manté conveni amb cap protectora d’animals 
que li permeti fer-se càrrec de les tasques a les que està obligat per les lleis abans esmentades, i per 
tant les està incomplint. 
 
Atès que a Aiguafreda existeix una associació anomenada VADEGATS, destinada a la cura i control de 
les colònies de gats i ferals. 
 
Atès que l’associació VADEGATS compta només amb uns 20 socis que pagues una quota de 5€ 
mensuals, i rep una subvenció anual de l’ajuntament de 1000€ anuals, i per tant no disposa de 
recursos suficients per a desenvolupar de manera òptima la seva activitat. 
 
El grup municipal CUP-AMUNT proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.-Que l’ajuntament signi de manera immediata un conveni amb la protectora d’animals de zona per 
a la recollida de gossos, gats i ocells. 
 
2.-Que l’ajuntament es faci càrrec de l’expedició d’un carnet d’alimentador i doni  la formació 
necessària sobre la matèria a les persones que el sol·licitin, i d’aquesta manera es permeti alimentar 
les colònies de gats ferals d’una forma segura i controlada. 
 
3.-Que l’ajuntament dugui a terme, durant el període d’un any, una campanya d’esterilitzacions 
massives de gats ferals, per tal de controlar la seva població. Aquesta campanya tindria un cost 
aproximat de 5.000€. 
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4.-Que en cas que l’ajuntament no estigui disposat a dur a terme aquesta campanya d’esterilitzacions 
massives, augmenti fins als 3.000€ la subvenció anual que paga a l’associació VADEGATS, per tal que 
aquesta pugui assumir-ne el cost. 
 
5.-Que es doti a l’associació VADEGATS d’un local municipal gratuït en el que poder desar gàbies, 
pinso i els medicaments necessaris per a desenvolupar la seva activitat. 
 
6.Que l’ajuntament es faci càrrec de la instal·lació de 10 menjadors per a gats ferals allà on sigui 
necessari, i assumeixi la despesa derivada de pagar part del pinso necessari o s’encarregui de buscar 
un proveïdor de pinso assequible, la despesa del qual aniria a compte de l’associació VADEGATS. 
 
7.-Que l’ajuntament, a través dels mitjans de comunicació municipals dels que disposa (pàgina web, 
revista municipal, xarxes socials, etc.) doni a conèixer la tasca que realitza l’associació VADEGATS. 
 
8.-Que, amb caràcter imminent, pagui la subvenció anual de 1.000€ a l’associació VADEGATS, que 
enguany encara no ha rebut i que li permetria pagar el deute de més de 2.500€ que té contret amb 
les veterinàries amb les quals treballa. 
 
Pren la paraula el Sr Alcalde exposant que l'Ajuntament està preparant un conveni per fer arribar a 
l'Associació Vadegats, i pel que fa al servei de recollida d’animals a la via pública Secretaria està 
estudiant la contractació d’una protectora.  
 
Pel que fa a l’expedició de carnets d'alimentador, exposa el Sr. Alcalde, que hi ha un problema que 
s’ha de mirar de com encaixar-lo. D'entrada l'Ajuntament no pot expedir aquests carnets ja que 
l’ordenança municipal prohibeix donar menjar als animals a la via pública, i hi entraríem en 
contradicció, fet que ja es va explicar en una reunió amb l’entitat Vadegats. 
 
Per altra banda, el Sr. Alcalde comenta que el seu grup municipal està d'acord en la necessitat de 
realitzar una campanya d'esterilitzacions massives, però de moment, pressupostàriament no hi ha 
disponible la quantitat que es demana a la moció de 5.000€, i en l’aprovació dels pressupostos ja es 
va preveure una subvenció per l'Associació Vadegats, que ja ascendeix a 2.000€.  
 
Prosegueix el Sr. Alcalde  explicant que pel que fa al tema de la cessió d’un local a l’entitat es mirarà 
d'habilitar un local que compleixi les condicions, i sobre el tema de la instal·lació de 10 menjadores, 
s’ha d’estudiar si entra en contradicció amb les ordenances municipals i el seu cost, que tampoc 
sembla possible, de moment pressupostàriament. 
 
Sobre que l'Ajuntament a través dels mitjans de comunicació municipals doni a conèixer l'Associació 
Vadegats, el Sr. Alcalde explica que si fan arribar la informació a l'Ajuntament es farpa difusió per les 
xarxes socials com es fa amb altres entitats. 
 
Respecte l’últim punt de la moció que demana que amb caràcter imminent es pagui la quantitat de 
1.000€ a l’entitat, el Sr. Alcalde destaca que és cert que hi ha un compromís de subvencionar les 
actuacions de l’entitat Vadegats en la mesura del possible, i ja s’ha exposat, que es tramitarà 
l’expedient de subvenció corresponent.   
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Per clarificar els temes més legals el Sr. Alclade sol·licita que la Secretaria-Intervenció  exposi els 
passos a seguir.   
 
Pren la paraula la Tècnica d’Administració General (TAG) de la corporació, que explica que un dels 
obstacles que s'està trobant secretaria per tirar endavant el conveni que hi havia abans amb 
Vadegats és que hi han determinades prestacions de serveis que en compliment de la normativa 
vigent en matèria de contractació pública s’han de licitar mitjançant convocatòria pública. I per tant, 
hi ha una feina important a fer per separar el que es pot regular mitjançant conveni amb l’entitat i el 
que s'haurà de licitar d’acord amb la llei de contractes. Per exemple, la prestació d’un servei 
d’esterilització com el que es demana a la moció. 
  
El regidor d’ERC Sr. Pujol comenta que el seu grup considera que la problemàtica que s’està tractant 
és molt complexa i com que no ho han pogut estudiar a fons, s’abstindran. 
 
El regidor de la CUP comenta que s'ha de fer l'esterilització que val 5.000€, i que quan es donaran els 
2.000€ a l’entitat Vadegats.  
 
El Sr. Alcalde explica novament que cal tramitar el corresponent expedient administratiu per 
concedir la subvenció, i que no es va poder fer l’exercici passat, i demana a la TAG si es pot separar la 
contractació de la protectora del conveni amb l’entitat Vadegats.  
 
La TAG respon, que efectivament, per una banda es pot estructurar i organitzar la col·laboració entre 
l’Ajuntament amb l’entitat Vadegats a través d’un conveni, que pot preveure la subvenció 
corresponent pel foment de l’acollida dels gats o el control de les colònies de gats al municipi, i a part 
tramitar la contractació de tots els aspectes que calgui treure a licitació pública segons l’establert a la 
llei de contractes vigent, com el servei de recolldia d’animals abandonats.  
 
El regidor d’ERC Sr. Pujol comenta que és important que es cobreixi el tema de la recollida d'animals 
a la via pública. 
 
El Sr. Alcalde hi està d’acord i exposa que no poden donar suport a la moció degut a les limitacions 
del pressupost i per les qüestionaris legals exposades. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és REBUTJADA per (6) sis vots en contra del 
grup municipal Junts per Aiguafreda, (1) un vot a favor del grup municipal CUP Aiguafreda-Amunt i (4) 
quatre abstencions del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la moció del  grup municipal  Esquerra republicana de Catalunya-
Acord Municipal amb el contingut literal següent: 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
1.- EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 
 
La censura que el Govern espanyol – mitjançant el Tribunal Constitucional – pretén imposar al 
Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de l’autonomia parlamentària i del 
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dret a la representació política dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat 
d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus. 
 
Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar totes les opinions, 
no només aquelles que agradin als poders de l’Estat. 
 
Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder expressar les seves 
opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos així, es desvirtuaria el sentit de les 
institucions democràtiques que representen la voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als 
ajuntaments, als consells comarcals, a les diputacions i, sobretot, al Parlament de Catalunya que 
representa el poble de Catalunya. 
 
Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a la Mesa del 
Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió dels 
diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya parcialment 
suspesa com a conseqüència dels incidents d’execució de sentència formulats pel Govern espanyol al 
Tribunal Constitucional. 
 
I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, escollits 
democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin pertinents, el Ple adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parlament de 
Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la cambra. 
 
SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, així com el dels 
membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els assumptes que interessen a la ciutadania, 
inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania. 
 
TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar els temes de 
debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el dret a la representació 
política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i diputades. Sense fissures. 
Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de representació 
política, escollit democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per això, expressa i 
expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest Ple, la reprovació de la monarquia, la 
defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per 
decidir el seu futur polític. 
 
QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que es pot parlar 
al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble de Catalunya s’han de poder 
posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o 
l’emergència climàtica, per posar només alguns exemples. 
 
CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions polítiques sobre 
el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat objecte de persecució i 
censura per part de les institucions de l’Estat. I considera que ho ha de seguir fent si aquesta és la 
voluntat dels diputats i diputades de la cambra. 
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SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre qüestions que 
desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció de les institucions catalanes, 
sense que això sigui objecte de cap impugnació per part del Govern espanyol. I defensar el dret 
d’aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè la defensa del dret a la representació política i a la 
llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres. 
 
SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del Parlament de 
Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la llibertat d’expressió a la cambra. 
 
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, i a la Presidència del Tribunal 
Constitucional.” 
 
El Sr. Alcalde diu que el seu grup hi votarà a favor, en defensa de la llibertat d'expressió al Parlament 

de Catalunya. 

 

El regidor de la CUP comenta que ells també hi votaran a favor. 

 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per una unanimitat, amb 11 
vots. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dona pas a la segona moció del mateix grup municipal amb el contingut 
literal següent: 
 
2.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA 
DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, DE LA UNESCO 
 
Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la candidatura de la 
sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. 
 
Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un símbol de la 
identitat catalana. 
 
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi. 
 
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la diversitat cultural i 
de la creativitat humana, així com per al desenvolupament sostenible. 
 
ACORDA: 
 
1.Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. 
2.Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació Sardanista de 
Catalunya, impulsora de la iniciativa. 
3.Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.” 
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El Sr. Alcalde diu que hi votaran a favor, però vol comentar que el punt que és de donar suport a la 
Confederació Sardanista de Catalunya va ser aprovat anteriorment en aquest Ajuntament per Junta 
de Govern Local i demana a la Secretaria- Intervenció si es pot aprovar dues vegades. 
 
La Secretària respon que no hi ha cap problema en aprovar la moció tal i com està redactada. 
 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per una unanimitat amb 11 
vots a favor dels grups municipals d’ Aiguafreda. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dona pas a la tercera moció del grup municipal d’ERC amb el contingut literal 
següent: 
 
3.- “MOCIÓ PER DECLARAR AIGUAFREDA, MUNICIPI FEMINISTA 
 
La Carta Europea per a la igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix textualment com 
“una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar les seves facultats i les dels 
seus associats a favor d’una igualtat més gran.” (Consell de Municipis i Regions d’Europa i el seu 
Comitè d’Electes Locals i Regionals, 2005). 
 
La Llei orgànica 3/2007,de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull en la seva 
exposició de motius que: 
 

1. La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos 
internacionals sobre els drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l’eliminació 
de totes les formes de discriminació contra la dona(CEDAW), aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En 
aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferències mundials 
monogràfiques, con la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995. 

2. La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en 
vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i 
l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha d’integrar en 
totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres. 

3. L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació 
per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de 
promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin 
reals i efectives. 

 
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”. 
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu preàmbul que “el 
dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és 
una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal 
androcèntric i sexista”. 
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L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders públics han de 
fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport i 
impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les 
polítiques públiques”. 
 
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l'eradicació de tota mena de 
discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la societat i per al 
benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran. 
 
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les fites 
aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge de l’extrema 
dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris. 
 
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que fem 
palès el nostre compromís amb el feminisme, - com a motor de canvi que ens ha de permetre el ple 
exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida, - i que destinem energies i recursos per 
incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les desigualtats 
patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels. 
 
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones: 
 

- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones. 
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins 

a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions mínimes i 
insuficients. 

- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la 
feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. 

- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura 
de persones grans i/o dependents. 

- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i 
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l’arranjament de papers de les dones, 
moltes migrants, a les quals s’externalitza aquest treball en moltes ocasions. 

- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys. 
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més cruesa. 

Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat més 
gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una 
altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de manera 
efectiva en tots els aspectes de la vida. 
 
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la seva funció 
d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les discriminacions masclistes, el ple 
acorda, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana-Acord Municipal: 
 
PRIMER. Declarar Aiguafreda, municipi feminista. 
 
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses de 
la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de les dones del Consell 
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Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è 
Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, 
dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat. 
 
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la igualtat de Dones i Homes a la Vida Local. 
 
QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment feminista. 
 
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, 
serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als 
serveis de dependència i atenció a les persones. 
 
SISÈ. Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que 
efectuï l’ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta 
escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les diferències salarials 
intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció 
domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres.) 
 
VUITÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI i dones 
migrades i racionalitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i privada, així com 
per la seva visibilitat. 
 
NOVÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i mitjana empresa de Catalunya), a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell 
Comarcal, als sindicats i al conjunt d’entitats socials del municipi.” 
 

El Sr. Alcalde comenta que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció. 
 
El regidor de la CUP diu que votaran a favor perquè el feminista és un dels eixos principals del seu 
partit.  
 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per una unanimitat amb 11 
vots a favor dels grups municipals d’Aiguafreda. 
 
El Sr. Alcalde dona pas a la quarta moció del grup municipal d’ERC- Acord municipal d’Aiguafreda amb 
el contingut literal següent: 
 
4.- PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE SOCIAL 
 
Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. L’accés a l’habitatge ha 
esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre l’evolució de les rendes i el cost 
d’accés a l’habitatge impacta sobre les persones i famílies amb menor capacitat econòmica. Com a 
exemple paradigmàtic, la ciutat de Barcelona entre els anys 2000 i 2017 la mitjana dels lloguers ha 
crescut un 134% mentre que la renta per càpita només un 63%. I sense que, en paral·lel, la dotació 
d’un parc d’habitatge assequible passi del 4% a Barcelona i tot just arribi al 2% al conjunt de 
Catalunya. 
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Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques tendents a 
incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, cal que trobem 
mecanismes que permetin garantir l’accés a l’habitatge per a part de la ciutadania, especialment 
amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells actius immobiliaris procedent del 
rescat bancari. 
 
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per a reestructurar la banca i 
assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l’Estat en el seu conjunt. A la 
banda hi van arribar més de 64.000 milions d’euros, provinents en gran part a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) amb el que es van 
sanejar els balanços de les entitats bancàries, concentrant els seus actius més tòxics en la SAREB. 
 
Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les responsabilitats dels 
responsables de la crisi, mentre que no feia res per a reparar les conseqüències d’aquesta gestió que 
patien i pateixen milers de persones. No es va produir un rescat de la ciutadania que va patir les 
conseqüències de les decisions preses per els responsables de les entitats bancàries abans i durant la 
crisi. Tampoc va actuar per assegurar que els responsables de les entitats bancàries que havien rebut 
fons públics paguessin per la seva gestió anterior a la crisi. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 2018 la moció 39/XII sobre el 
retorn social del rescat Bancari per a garantir al dret de l’habitatge i el reallotjament de famílies 
desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer front a sanejar la banca, com la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), adquireixin un clar compromís 
social que garanteixi un retorn social al rescat bancari. 
 
El Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el seu informe “El dret a l’Habitatge: 
Qüestions Urgents” on recollia propostes d’actuacions per poder donar millor resposta a les 
necessitats actuals d’habitatge i poder garantir el dret a accedir a un habitatge digne. En ell es fa 
 
esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada reiteradament en els seus informes de juliol de 
2012 i 2013, al no haver-se inclòs cap obligació a la SAREB sobre la cessió d’habitatges per destinar-
los al lloguer social i per crear un parc d’habitatge social que hauria permès donar resposta a la greu 
situació d’emergència residencial dels darrers anys. 
 
Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi per a resoldre les 
urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és necessari realitzar una modificació de 
caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i 
empreses de serveis d’inversió. També establir mecanismes de col·laboració entre administracions per 
garantir un intercanvi fluid d’informació en relació als habitatges susceptibles. 
 
Per tots aquests motius, el nostre Grup municipal proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels 
següents ACORDS: 
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PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012 i del 
Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit municipal, i poder constituir un 
estoc d’habitatge públic de lloguer social. 
 
SEGON.- Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la modificació 
de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la modificació de l’article 16 i 17 
del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixi el 30% d’immobles al lloguer social, per a la 
creació d’un fons social d’habitatge. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El Sr. Alcalde comenta que el seu grup hi votarà a favor. 
 
El Sr. regidor de la CUP diu que també hi votaran a favor. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per una unanimitat amb 11 
vots a favor dels grups municipals d’Aiguafreda. 
 
El Sr. Alcalde dona pas a la última moció pel grup municipal d’ERC amb el contingut literal següent: 
 
5.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ “PER UN CONSUM ESTRATÈGIC NACIONAL” 
 
Exposició de motius 
 
L’economia és la base i el motor de l’estat del benestar, el que permet que les persones que viuen i 
treballen en el territori on es desenvolupa l’activitat econòmica es beneficiïn de serveis bàsics com la 
sanitat, l’educació, els serveis socials a les persones més necessitades, etc. En el nostre país, el 
consens social pel que fa a mantenir i reforçar l’estat del benestar és amplíssim, i dominant en totes 
les opcions polítiques significatives. 
 
Per això és totalment inadmissible que durant el procés de transformació política que en els darrers 
anys s’ha viscut a Catalunya, totalment democràtic i pacífic, hi hagi hagut empreses, de Catalunya i 
de fora, que per pròpia iniciativa o sota la pressió de l’aparell de l’Estat hagin treballat, finançat i 
maniobrat per malmetre l’economia catalana. Això, a part de ser una irresponsabilitat gravíssima, 
perjudica de manera objectiva tots els ciutadans de Catalunya, independentment de com pensin. Les  
 
mateixes empreses, a més, han intentat coaccionar l’exercici de drets fonamentals dels ciutadans que 
de forma legítima optaven i opten per la via independentista. 
 
Les institucions del país (municipals, comarcals, provincials, govern de la Generalitat, etc.) són la 
representació política de la voluntat de la societat, i es deuen a la defensa dels drets i dels interessos 
dels seus ciutadans. 
 
La defensa dels drets i dels interessos dels ciutadans de Catalunya és incompatible amb la 
contractació d’empreses la trajectòria de les quals demostra que, si en algun moment ho creuen 
oportú, no dubtaran a tornar a treballar, finançar i maniobrar per malmetre l’economia catalana i per 
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coaccionar la ciutadania que lliurement vol exercir els seus drets fonamentals, tal com ja han intentat 
de fer en el passat. 
 
Tot això evidencia la necessitat de posar en valor totes aquelles empreses, de capital català o 
estranger, que, independentment del seu posicionament polític legítim vers el procés, han continuat 
treballant per crear riquesa al territori i per enfortir l’economia catalana, i no han volgut interferir en 
la lliure formació de la voluntat del poble català. 
 
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), mitjançant la seva iniciativa de Consum estratègic 
(https://consumestrategic.cat), pretén organitzar el consum de béns i de serveis oferts per aquest 
tipus d’empreses compromeses amb les decisions preses democràticament pel poble de Catalunya. 
 
Les institucions catalanes, com a objectiu estratègic, han de vetllar per l’estabilitat de l’economia a 
curt, mitjà i llarg termini, en previsió de futures crisis econòmiques i també polítiques, i per tant, han 
de prioritzar la contractació d’aquestes empreses que creen riquesa, enforteixen l’economia catalana 
i donen estabilitat, especialment en moments de crisi. 
 
D’altra banda, és en interès de la comunitat posar a l’abast de la ciutadania eines efectives que 
facilitin la contractació de béns i serveis d’ús quotidià en consonància amb uns valors democràtics i de 
progrés (proximitat, responsabilitat social, respecte pel medi ambient, economia circular, indústria 
4.0, etc.) i de respecte a la llengua catalana. 
 
Per tot plegat proposem l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de municipi a la iniciativa de Consum estratègic impulsada per 

l’ANC, inscrivint-lo en el seu registre de consumidors estratègics i comprometent-lo a estudiar la 
contractació dels subministraments i els serveis oferts per les empreses inscrites en el registre de 
proveïdors estratègics. 

 
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que s’adhereixi a la iniciativa de Consum 

estratègic impulsada per l’ANC, s’inscrigui en el seu registre de consumidors estratègics i es 
comprometi a estudiar la contractació dels subministraments i els serveis oferts per les empreses 
inscrites en el registre de proveïdors estratègics. 

 
3. Promoure des de l’Ajuntament el coneixement de la iniciativa de Consum estratègic per part de la 

ciutadania i la realització d’activitats encaminades a l’assoliment dels seus objectius, com ara 
compres col·lectives de béns i de serveis oferts per les empreses inscrites en el registre de 
proveïdors estratègics. 

 
4. Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de Vicepresidència de la 

Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal d’Osona i a 
l’Assemblea territorial d’Osona de l’Assemblea Nacional Catalana, abans del 31 de desembre de 
2019, com a data límit. 

 
5. Facultar el/la senyor/a alcalde/essa tan àmpliament com sigui menester en dret per a la plena 

execució del present acord. 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per una unanimitat amb 11 
vots a favor dels grups municipals d’Aiguafreda. 
 
I no havent-hi més temes a tractar en l’ordr del dia, el Sr Alcalde aixeca la sessió, donant les gràcies a tots 
els assistents, essent les 22 hores, de la qual cosa en dono fe. 
 
 
L'Alcalde      La Secretària Interventora accidental 
Miquel Parella Codina     Meritxell Pedrosa Puigbarraca 
 
 
 
 
 

 


