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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 D’ABRIL DE 2020 (NÚMERO 

2/2020) 

ASSISTENTS:      Alcalde         Sr. Miquel Parella i Codina 
   
Regidors               Sr. Enric Cruells i Carrió 

Sra. Elena Font i Sala    
Sra. Gemma Brunet i Ferrer 
Sr. Pere Molera i Puig  

                                            Sra. Montserrat Plata i Puig 
Sr. Marc Pedrosa i Revilla 
Sr. Salvador Pujol Carbonell 
Sr. Francesc de Borja  i Llabrés 
Sra. Cristina Martín i Sanglas 
Sr. Israel Calvache i Masuet 

 

A  Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, es reuneixen mitjançant 

videoconferència degut a l’estat d’alarma declarat per la crisi del COVID-19, sota la Presidència del 

senyor l’Alcalde, els regidors/es assenyalats més amunt, assistits per la Secretària Interventora 

accidental d’aquest Ajuntament, 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 extraordinària plenària convocada 

pel dia d’avui. 

Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde, donant la benvinguda a tots els assistents al Ple 

extraordinari que es celebra mitjançant videoconferència. 

Per dificultats tècniques la sessió s’inicia amb l’absència del Sr. Pere Molera i Puig, que s’incorporarà 

de seguida que sigui possible. 

L’Alcalde destaca la necessitat de celebrar aquest Ple extraordinari de forma telemàtica, mitjançant 

videoconferència, dedicat a explicar la situació municipal davant la crisi del COVID-19, i donar compte 

de les mesures preses en aquest context excepcional. 

Seguidament l’Alcaldia demana que, per facilitar la comunicació, les intervencions de la 

videoconferència es duguin a terme preferentment pel portaveu dels grups municipals, demanant el 

torn de paraula, i explica el sistema de votació dels punts a votar inclosos a l’orde del dia, que serà 

certificat per la Secretària de la corporació.  

També es detalla que la videoconferència es realitza mitjançant el servei ofert recentment per 

Localret, al qual s’ha adherit l’Ajuntament d’Aiguafreda, que funciona a través de la plataforma 

jitsimeet, i que hi ha diverses incidències tècniques a millorar, en referència a la dificultat de 
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retransmetre aquesta sessió plenària en directe com estava previst. 

L’Alcaldia demana als assistents també que només s’activi el micròfon en cas d’intervenció , i que els 

participants procurin evitar el funcionament d’altres dispositius pel correcte funcionament de la 

sessió. 

Així mateix es detalla que aquest Ple extraordinari, que calia celebrar per donar compte de la situació 

actual davant del COVID-19, no substitueix el Ple ordinari ja convocat per celebrar el passat 17 de 

març, que es va suspendre arrel de la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març, i que es celebrarà 

tant aviat com sigui possible.  

Seguidament, el Sr Alcalde dona pas al primer punt de l'ordre del dia. 

1. RATIFICACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTANCIES I NECESSITAT DE CELEBRAR DE FORMA 

TELEMÀTICA AQUESTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 

L’Alcaldia explica breument la modificació de la normativa que permet als ens locals realitzar sessions 
dels òrgans col·legiats de les entitats locals per mitjans electrònics quan concorrin situacions de força 
major.  

Seguidament proposa al Ple ratificar la resolució adoptada per l’Alcaldia en data 16 d’abril de 2020 
número 22/2020 , que és llegida per la Secretària, i diu el següent: 

“CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE 21 D’ABRIL DE 2020 

MITJANÇANT VIDEOCONFERÈNCIA DAVANT L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PEL COVID-19 

 

En data 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar la situació 

d’emergència de salut pública derivada de la propagació del coronavirus COVID-19 a pandèmia 

internacional, exigint l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans. 

 

Mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per fer front a 

l’emergència del COVID-19, que ha estat prorrogat en successives ocasions, el RD 476/2020, de 27 de 

març, i RD 487/2020, de 10 d’abril, així com s’han adoptat diverses mesures urgents extraordinàries 

per fer front a l’impacte econòmic i social derivat d’aquesta crisi sanitària.  

 
A la vista d’aquesta situació, mitjançant resolució d’Alcaldia núm.20/2020 l’Ajuntament d’Aiguafreda 

va acordar l’adopció de mesures excepcionals i l’establiment de serveis mínims, per reduir el risc de 

contagi i contenir la progressió de la malaltia. 

 

Així mateix, davant d’aquesta situació excepcional, es posa de manifest la necessitat de les entitats 

locals de poder adoptar mesures per garantir el correcte funcionament democràtic de la institució, i en 

data 1 d’abril de 2020, es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret Llei 11/2020, que 

modifica l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, per habilitar 

que les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals es puguin celebrar per mitjans electrònics 
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quan concorrin situacions de força major, greu risc o catàstrofe pública. 

Vista la possibilitat que atorga l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local per celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics en 
situacions excepcionals com la que ara vivim. 

 
De conformitat amb allò fixat als articles 78 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Convocar la propera sessió extraordinària del Ple que se celebrarà a través de videoconferèn-
cia el dia 21 d’abril de 2020. 

 
SEGON.  Fixar el següent 

 
ORDRE DEL DIA 

 
PRIMER. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma telemà-

tica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.   

 

SEGON. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 18/2020, de mesures excepcionals per 

l’establiment de serveis mínims a l’Ajuntament d’Aiguafreda per reduir el risc de contagis i la pro-

pagació del coronavirus COVID-19.  

 

TERCER. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2020, 

d’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguafreda al Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus, 

de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles, de Catalu-

nya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).  

 

QUART. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 21/2020  de mesures excepcionals de caràcter 

econòmic adreçades a la ciutadania, comerços, i a les empreses que presten serveis a 

l’Ajuntament d’Aiguafreda, per fer front a la crisi provocada per l'emergència sanitària del COVID-

19.  

 

CINQUÈ. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguafreda al Decàleg per a la recuperació so-

cioeconòmica dels municipis de Catalunya elaborat per l’ACM i la FMC.  

 

SISÈ. Situació de la crisi sanitària al municipi d’Aiguafreda.  

 
TERCER. Que el Secretari dugui a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació 

dels membres de la Corporació. 

 

Abans de sotmetre la proposa a votació, el regidor d’ERC, Salvador Pujol demana el torn de paraula. 
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Com a portaveu del grup municipal d’ERC, el Sr. Pujol subratlla el suport del seu grup a totes les 
famílies del municipi, especialment a aquelles que han tingut la desgràcia de patir alguna mort, sigui 
d’un familiar o amic. Així com donar molt suport també a tots els malalts afectats pel COVID-19, 
desitjant que puguin superar el més aviat possible la malaltia i amb sort. I també reafirma la voluntat 
del grup municipal d’ERC, segons instància presentada a l’Ajuntament i dirigida a l’Alcaldia el passat 
mes de març, de que es troben a disposició de l’equip de govern pel que faci falta. 
 
El regidor d’ERC comenta també, que estan d’acord en la urgència de celebrar el present Ple, però 
que haguessin preferit, que si a partir del dia 2 d’abril hi havia la possibilitat de celebrar-lo, s’hagués 
fet el dia 3 i no el dia 21.    
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i en primer lloc agraeix la mostra de suport rebuda pel grup municipal 
d’ERC. Seguidament explica que també els hagués agradat poder celebrar aquesta sessió plenària 
abans, però que la càrrega del dia a dia del consistori d’aquestes darreres setmanes ho ha fet 
pràcticament impossible. 
 
L’Alcaldia destaca també que per la mida de municipi, Aiguafreda és dels primers en realitzar sessió 
de Ple per mitjans telemàtics. Enumera municipis grans que estan realitzen aquestes sessions gràcies 
a disposar del suport del seu propi servei informàtic, i reitera que de la mida del nostre municipi, 
Aiguafreda és dels primers.  
 
Tot seguit l’Alcaldia dona la paraula al regidor de la CUP, que manifesta també el seu suport i 
transmet ànims a la ciutadania en el context actual. 

No havent-hi més és aportacions el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, que és 
APROVADA per deu (10) vots a favor, cinc (5) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, 
quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del 
Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 18/2020, DE MESURES EXCEPCIONALS PER 

L’ESTABLIMENT DE SERVEIS MÍNIMS A L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA PER REDUIR EL RISC DE 

CONTAGIS I LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19.  

La Sra. Secretària dona lectura al decret d’Alcaldia 18/2020 que, transcrit literalment, diu el següent: 

DECRET D'ALCALDIA DE MESURES EXCEPCIONALS PER L’ESTABLIMENT DE SERVEIS MÍNIMS A 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA, PER REDUIR EL RISC DE CONTAGIS I LA PROPAGACIÓ DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 
 
Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en data 30 de gener de 2020, va declarar la situació 
d’emergència internacional davant el ràpid augment dels pacients afectats pel coronavirus COVID-19, 
exigint l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat 
de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 
 
Atès que per part de la Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, es 
van adoptar una sèrie de mesures a adoptar per al personal al servei de l’Administració General de 



 

 

 

 

 

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 

 

l’Estat amb motiu del COVID-19.  
 
Atès que, el dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 
 
Atès que en el mateix sentit la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de 
Catalunya, en data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de 
protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb motiu del coronavirus. 
 
A la vista de l’activació del Pla d’Actuació PROCICAT per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, 
número 30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3 de març. 
 
Atès que es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de casos que 
pugui portar al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera necessari i imprescindible, per 
part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, 
per restringir la mobilitat del personal de l’Ajuntament d’Aiguafreda i limitar la prestació dels serveis 
públics de l’Ajuntament a aquells estrictament necessaris. 
 
Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que se declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
Vist l'article 53.1. m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, la 
competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte de 
forma immediata al Ple. 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Acordar la limitació de la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament d’Aiguafreda i la 
restricció al màxim de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament, a 
aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics. 
 
SEGON.- Acordar als efectes previstos a l’apartat anterior, la prestació de serveis mínims següent:  
 

• Administració general 
 
Atenció telefònica i registre: 
S’estableix un servei mínim d’un 20 % de presència al lloc de treball. La resta del personal 
podrà fer tasques de teletreball, en la mesura del possible. Queda suspesa l’atenció directa al 
públic. 

 
Secretaria i intervenció econòmica: 
S’estableix un servei mínim d’un 20 % de presència al lloc de treball. La resta del  personal 
podrà fer tasques de teletreball, en la mesura del possible. 
 
Serveis Socials municipals: 
Es manté el servei, sense presència efectiva al lloc de treball. D’acord amb les mesures 
acordades amb el Consell Comarcal, la gestió i els contactes es mantenen per via telefònica. 
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Serveis tècnics municipals (arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria): 
Queda suspès el servei. Les persones que en formen part podran fer tasques de teletreball, en 
la mesura del possible. 
 
Serveis de suport exterior amb presència física en dependències municipals (urbanisme, 
cultura i patrimoni, servei informàtic...) 
Queda suspès el servei. Les persones que en formen part podran fer tasques de teletreball, 
en la mesura del possible. 
 
Jutjat de guàrdia 
Queda suspès el servei. Les reunions, actes de conciliació, celebracions i altres actes propis, 
queden posposats fins al restabliment del servei. Caldrà la disponibilitat del titular per a 
qualsevol emergència o eventualitat. 

 
L’atenció general queda assegurada permanentment a través del telèfon d’atenció al públic 
24 h (606 981 111), a través del correu electrònic (aiguafreda@aiguafreda.cat) o de les 
xarxes socials. 
 

• Brigada municipal (obres i serveis) 
 

Se suspenen les actuacions que s’estaven duent a terme fins a nou avís. S’estableix un 
servei mínim del 20 % del personal de presència al lloc de treball. 
 

• Neteja d’edificis (escola, casal, CAP, Ajuntament i altres dependències municipals)  
 
Queda suspès el servei. Les persones que en formen part romandran als seus domicilis fins a 
nou avís. En queda exclosa la neteja de l’edifici de l’Ajuntament, de les dependències 
habilitades per al servei d’ambulància i del local dels vigilants. Aquest servei es farà en dies 
alterns. 

• Neteja de carrers 
S’estableix un servei mínim d’un 20 % del personal per a tasques bàsiques de via urbana. 

• Deixalleria 
Queda tancada fins a nou avís d’acord amb les mesures acordades amb la Mancomunitat La 
Plana. Es manté el servei de manteniment i endreça de l’àrea d’aportació. 

• Punt d’Informació 
Queda tancat fins a nou avís d’acord amb les mesures acordades amb la Xarxa de Parcs Natu-
rals. 
Serveis que no tenen alteració: 
 

• Vigilància municipal 
 
El servei es manté sense alteracions de personal ni dels torns previstos. 

• Recollida d’escombraries 
El servei porta a porta es manté sense alteracions en els dies i fraccions previstes. 
 

 
TERCER.- Acordar que per cobrir els serveis públics es tindran en consideració les qüestions següents: 
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a) S’articularan torns de treball susceptibles de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada 
cas, amb la situació epidemiològica. 

b) Les persones que desenvolupin els serveis hauran d’estar disponibles, com a mínim, durant 
l’horari normal de treball. 

c) En cas d’urgència, o de canvi de situació d’emergència, el personal estarà disponible, a les in-
dicacions que el govern i/o els caps d’Àrea puguin donar. 

 
QUART.- Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament d’Aiguafreda, que no 
estan incloses als apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via 
telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran de estar, com a mínim, durant l’horari normal 
del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics 
necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat. 
 
CINQUÈ.- Acordar que per les raons abans assenyalades, es suspèn tota activitat municipal política: 
Consells de Regidors, Plens, i Juntes de Govern Local. En cas de pròrroga i ampliació de l’estat d’alarma 
declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, i en la mesura del possible tècnicament i segons la 
normativa vigent, i en tot cas en funció de l’evolució de la situació epidemiològica, es podran celebrar 
Juntes de Govern Local per mitjans telemàtics per l’adopció d’acords que siguin estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament i la prestació dels serveis públics municipals.  
 
SISÈ. Acordar, també amb l’objectiu de contribuir a la disminució de l’activitat al municipi per 
combatre la propagació del COVID-19, la suspensió de totes les obres públiques durant el període de 
vigència de la declaració d’alarma del 463/2020, sens perjudici de la continuïtat d’aquells treballs 
necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espai públic. 
 
SETÈ. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 17 de març de 2020, i estarà en vigor durant la vigència 
de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, sempre que la situació sigui similar a 
l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se, en relació, 
en tot cas, amb la situació epidemiològica. 
 
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als interessats, i publicar-la a la pàgina web municipal. 
 
NOVÈ. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se celebri. 
 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant, que es dona compte del Decret, que ja es va facilitar en el 

seu moment als grups municipals, i que explica el funcionament de l’Ajuntament d’Aiguafreda en el 

context actual de declaració de l’estat d’alarma per fer front a la crisi del COVID-19.  

Explica que es continua amb aquest procediment per reduir la presencialitat, evitant exposar els 

treballadors de l’Ajuntament a riscos innecessaris. Més o menys la reducció és d’un 20%, però 

gairebé el funcionament de tots els serveis es va mantenint. Si que n’hi ha alguns que han quedat 

completament parats, com l’equip de neteja a l’escola, però la resta encara que sigui amb una baixa 

proporció va funcionant. 

L’Alcaldia destaca que des de Secretaria, aquests dies, s’està fent un esforç molt important, 

presencialment o mitjançant teletreball per dur a terme l’activitat. En el cas de la Brigada Municipal 
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també hi ha un servei del 20%, destinat principalment a la tasca de desinfecció de carrers. Pel que fa 

a la neteja d’edificis, hi ha alguns serveis parats, altres es mantenen, com es el cas de les 

instal·lacions dels vigilants municipals, i es garanteix el servei de neteja de carrers, que malgrat 

reduir-se es manté, ja que hi ha menys circulació.  

Per altra banda, l’Alcalde explica que la Deixalleria i el Punt d’Informació resten tancats. Mentre que 

en el cas del servei de Vigilants Municipals i de recollida de deixalles aquesta prestació es mantén 

íntegrament sense cap alteració. 

El Sr. Alcalde comenta la possibilitat de que aquest funcionament s’alteri properament a la vista de 

les mesures que el govern de l’estat sembla que té previst implementar, i que permetran realitzar 

altres tasques a l’aire lliure, que es podran dur a terme amb les mesures de protecció adequades. En 

tot cas explica el Sr. Alcalde, que caldrà adoptar un nou decret. 

No havent-hi cap comentari més, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre 

del dia. 

3. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE MARÇ DE 2020, 

D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA AL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI 

DEL CORONAVIRUS, DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM), 

L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES, DE CATALUNYA I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 

(FMC).  

Tot seguit, la Sra. Secretària dona lectura a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 24 

de març de 2020 que, transcrit literalment, diu el següent: 

“ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS” 
 
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), 
l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un 
manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de 
dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país. 
 
A proposta del sr. Alcalde, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguafreda al “MANIFEST DELS ENS LOCALS 
DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació: 
 
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel 
contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta 
d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.  
 
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia 
del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la 
nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada 
des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania 
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que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant 
per a la prevenció i eradicació del COVID-19.  
 
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per 
aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només 
d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament 
efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.  
 
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a 
curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més 
vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres 
hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.  
 
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les 
persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en 
tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de 
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit 
social al contagi.  
 
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta 
crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies 
que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem 
garantir una sortida real d’aquest context de crisi.  
 
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les 
petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de 
recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem 
permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser 
contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.  
 
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a 
les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per 
altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i 
lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar 
resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.  
 
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local 
reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les 
directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara 
queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions 
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; 
contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de 
serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous 
programes de finançament europeu del període 2021-2027.  
 
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al 
nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en 
els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.  
 
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova 
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com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els 
municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem 
convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una 
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions 
supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.  
 
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. 
Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i 
volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i 
afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i 
vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els 
neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou 
futur.  
 
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han 
perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als 
hospitals.  
 
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a 
garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals 
sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir 
aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens 
en sortirem!” 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.” 

 
Abans de sotmetre la proposa a votació, el regidor d’ERC, Marc Pedrosa demana el torn de paraula, i 
comenta que evidentment estan d’acord amb el contingut de l’acord, però que els hagués agradat 
poder-ne ser partícips fent una votació o algun document conjunt, atès que el text de l’acord parla de 
regidors i regidores, i els membre d’ERC també ho són. I per tant, reitera, els hagués agradat sumar i 
ser partícips de l’acord adoptat mitjançant aquest document.     
 
Intervé el Sr. Alcalde, que agraeix el suport, i explica que aquest punt va lligat al cinquè, que si que es 
podrà votar en aquesta sessió. Però quan es va rebre aquesta petició d’adhesió aquest acord del qual 
es dona compte, promogut per l’ACM i la FMC, la manera més ràpida d’adoptar-lo era a través d’un 
acord de la Junta de Govern Local, i un cop les entitats municipalistes esmentades han disposat de 
l’adhesió dels municipis catalans a aquest acord inicial han elaborat el decàleg al qual es proposa 
adherir-se al punt cinquè d’aquest Ple.  
 
El Sr. l’Alcalde explica que mitjançant aquest acord d’adhesió a aquest document, el manifest dels 
ens locals davant la crisi del coronavirus, es defensa i es fomenta que l’eix central de les mesures 
preses per l’administració tingui com a prioritat la salut de les persones. Comenta que el document ja 
s’ha llegit, però en destaca l’apartat que demana, per poder aplicar les mesures que s’hi inclouen,  
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poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, ja que segurament s’haurà de fer 
servir. Així com modificar la regla de despesa i d’estabilitat pressupostària que són uns 
constrenyiments a l’agilitat financera que diu, necessitarem per poder ajudar com calgui. El Sr. 
Alcalde subratlla també que aquest acord demana garantir les aportacions previstes de les 
administracions supramunicipals per a l’any 2020, i explica que el govern de la Generalitat ha adoptat 
mesures recents per poder fer aquests ingressos a començament d’exercici i no al final. 
 
El Sr. Alcalde reitera doncs, que es va voler dona suport a aquest acord ràpidament, i per això va ser 
aprovat per la Junta de Govern Local. 
 
Demana la paraula, i intervé seguidament el regidor d’ERC Sr. Salvador Pujol, explicant que estan 

d’acord i haguessin votat a favor de l’adhesió a aquest document, però comenta que es podria haver 

demanar la seva ratificació pel Ple, de manera que es demanaria a la resta de grups municipals, CUP i 

ERC si es comparteixen aquestes idees. El regidor d’ERC comenta també accepten la seva urgència i 

aprovació per Junta de Govern Local, però que en comptes de donar-se compte en el Ple es podria 

haver proposat la seva ratificació, diu que ara ja no es pot fer i demana que es tingui en compte per 

les properes ocasions. 

Seguidament explica el Sr. Alcalde, en referència a la manera d’adoptar l’acord del qual es dona 

compte, comenta que tots els Ajuntaments que coneix l’han aprovat també per Junta de Govern 

Local, i després n’han donat compte com s’està fent ara, i reitera la urgència requeria aquest 

procediment. 

Demana la paraula, i intervé la Tècnica d’Administració General de la corporació per puntualitzar i 

explicar breument, en referència implícita a la possibilitat d’haver ratificat aquest acord mitjançant 

Ple plantejada per portaveu d’ERC, que en el moment d’adoptar l’ acord del qual s’està donant 

compte, encara no era possible legalment celebrar Plens de forma telemàtica.  

Seguidament intervé el regidor d’ERC, dient que està clar, que és a partir del 2 d’abril que es poden 

celebrar plens, segons publicació al butlletí. 

Demana la paraula i intervé el regidor d’ERC, Marc Pedrosa, explicant, que només es refereixen que 

per altres qüestions es reuneixen per mitjans telemàtics i es podria haver trobat la fórmula, que 

també hagués tingut el caràcter d’urgència que s’ha comentat, i que hagués pogut incloure als 11 

regidors, únicament això.  Que segur que hi hagués hagut algun mètode o fórmula per haver trobat 

aquesta consonància dels tres partits polítics. Proposa no donar-hi més voltes. Agraeix la explicació 

de la TAG, dient que ja la tenien en compte. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde, i destaca per complementar el que s’ha dit, que la prova de que es 

compta amb tots els regidors, i es vol que en siguin partícips, és el mateix Ple que s’està celebrant en 

aquests moments, aquest Ple extraordinari. Afegeix el Sr. Alcalde que pocs Ajuntaments coneix que 

hagin dedicat un Ple només a aquest tema, fent referència implícita a la situació del COVID-19, per 
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donar compte i explicar, fet que és molt pertinent.  

No havent-hi més intervencions el Ple es dona per assabentat, i es passa a tractar el següent punt de 

l’ordre del dia.  

4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 21/2020 DE MESURES EXCEPCIONALS DE 

CARÀCTER ECONÒMIC ADREÇADES A LA CIUTADANIA, COMERÇOS, I A LES EMPRESES QUE 

PRESTEN SERVEIS A L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA, PER FER FRONT A LA CRISI PROVOCADA PER 

L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID-19.  

La Sra. Secretària dona lectura al decret d’Alcaldia 21/2020 que, transcrit literalment, diu el següent: 

DECRET DE MESURES EXCEPCIONALS DE CARÀCTER ECONÒMIC ADREÇADES A LA CIUTADANIA, 
COMERÇOS, I A LES EMPRESES QUE PRESTEN SERVEIS A L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA, PER FER 
FRONT A LA CRISI PROVOCADA PER L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID-19.  
 
L'Organització Mundial de la Salut va elevar l’11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut 
pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.  
 
Vist el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma davant la propagació del 
COVID-19, el RD 465/2020, de 17 de març, per la gestió de la crisi sanitària, així com el RD llei 8/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID-19. 
 
Atès que l’emergència sanitària a nivell global s’ha transmès ràpidament a l’economia, amb l’objecte 
d’atenuar els efectes sobre la ciutadania, mitjançant decret d’Alcaldia núm. 20/2020 s’ha proposat a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) modificar el calendari fiscal de 
l’exercici 2020 de l’Ajuntament d’Aiguafreda, per facilitar el compliment de les obligacions tributàries.  
 
Les mesures ja adoptades en relació als impostos i taxes són les següents:  
 
 

• AJORNAMENT I PRÒRROGA DE COBRAMENT D’IMPOSTOS I TAXES 
 
Pel que fa als impostos i taxes que l’Ajuntament té cedida la gestió a l’ORGT, tenint en compte que, 
segons anunci publicat al BOPB en data 25 de març de 2020, es va prorrogar el termini de 
cobrament de l’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) fins al juny. S’ha sol·licitat també 
a la Gerència la modificació del calendari fiscal 2020 per ajornar el pagament de l’Impost de Béns 
Immobles Urbans (IBI), compactat en tres fraccions, per ajornar, en el cas dels rebuts domiciliats la 
primera fracció al juliol. 
 
En aquest mateix sentit, s’ha sol·licitat a l’ORGT l’ampliació del termini de pagament de la taxa de 
gestió de residus comercials, la taxa de clavegueram i la taxa per entrada de vehicles- guals fins al 
setembre. 
 
Segons la modificació sol·licitada a l’ORGT, el calendari fiscal 2020 és el següent: 
 

Concepte Data Inici Vol. Data Fi Vol. Data Dom. 
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
URBANS  (No domiciliats) 

04/05/2020 06/07/2020 01/07/2020 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
URBANS  (1a fracció domiciliats) 

- - 01/07/2020 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
URBANS  (2a fracció domiciliats) 

- - 01/10/2020 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
URBANS  (3a fracció domiciliats) 

- - 01/12/2020 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
RÚSTICS 

04/09/2020 05/11/2020 01/11/2020 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
RÚSTICS CONSTRUÏTS 

04/09/2020 05/11/2020 01/11/2020 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

02/03/2020 02/06/2020 01/06/2020 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

18/09/2020 18/11/2020 01/11/2020 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS 

04/05/2020 06/07/2020 01/07/2020 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
COMERCIALS 

04/05/2020 03/09/2020 01/09/2020 

TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM 04/05/2020 03/09/2020 01/09/2020 

TAXA PER MANTENIMENT DE 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

04/05/2020 06/07/2020 01/07/2020 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 04/05/2020 03/09/2020 01/09/2020 

 
 
Així mateix, davant del caràcter extraordinari i excepcional de les circumstancies actuals, es considera 
necessari adoptar també, amb urgència, altres mesures per pal·liar la situació i limitar el perjudici 
econòmic als ciutadans d’aquest municipi, però també a comerços i empreses que presten serveis a 
l’Ajuntament d’Aiguafreda.  
 
De conformitat amb l'article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i l'article 53.1. m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que atribueix als alcaldes i alcaldesses, la 
competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d’infortunis públics o riscos greus, les mesures necessàries i adequades, donant compte de forma 
immediata al Ple. 
 
En virtut de tot l’exposat, RESOLC:  
 
PRIMER.- APROVAR les mesures excepcionals de caràcter econòmic que es detallen a continuació, 
complementàries a l’ajornament i pròrroga del pagament d’impostos i taxes sol·licitat a l’ORGT, davant 
l’estat d’alarma declarat pel COVID-19, amb l’objecte de limitar el perjudici econòmic ocasionat als 
ciutadans, comerços i empreses que presten serveis a l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
 

• BONIFICACIONS I EXEMPCIONS D’IMPOSTOS I TAXES 
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a) Taxa de mercat setmanal: No es cobrarà durant el període que estigui en vigor l’estat 
d’alarma, i suspesa l’activitat del mercat setmanal. 

 
b) Taxa de residus comercials i Taxa l'ocupació de la via pública amb terrasses: 

 

Els tècnics municipals estudiaran l’exempció del pagament d’aquestes taxes als establiments 
tancats degut a l’estat d’alarma declarat pel COVID-19.  
 
En cas que no sigui possible la seva exempció o suspensió, un cop superada la situació 
d’emergència actual, i en funció de la durada d'aquesta, l'Ajuntament habilitarà els mecanis-
mes necessaris per pal·liar el perjudici econòmic dels establiments afectats, concedit ajuts o 
subvencionant l'import a pagar proporcionalment als dies que els establiments acreditin no 
haver realitzat la seva activitat a causa de l’estat d’alarma declarat pel COVID-19.  
 

c) Impost sobre l’Activitat Econòmica (IAE) 
 
En funció de la durada i l’evolució de la situació d’emergència actual, s’habilitaran, en la me-
sura del possible, els mecanismes necessaris per concedir ajuts o subvencions al comerç local, 
a empreses que acreditin que han hagut de cessar la seva activitat, i de forma proporcional 
als dies que no s’ha pogut desenvolupar, per contribuir a minimitzar el perjudici econòmic 
originat per l’estat d’alarma declarat pel COVID-19.  
 

d) Impost de Béns Immobles Urbans (IBI)  
 
S’habilitaran també, d’acord amb la valoració dels serveis tècnics i dels Serveis Socials del 
municipi els mecanismes necessaris per concedir ajuts a persones empadronades a Aiguafre-
da afectades per la crisi econòmica provocada pel COVID-19, que acreditin haver perdut la 
feina, s’hagin vist afectades per un ERTE, o hagin prorrogat el cobrament als seus llogaters, en 
funció de la seva situació socio-familiar i compleixin determinats criteris de vulnerabilitat i 
d’acord amb les bases reguladores amb l’objectiu de contribuir a minimitzar el perjudici eco-
nòmic d’aquesta crisi. 
 
 

• COMPROMÍS DE PAGAMENTS A LES EMPRESES QUE PRESTEN SERVEIS A L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAFREDA  

 

a) L’Ajuntament es compromet a seguir realitzant, i tramitant amb diligència, el pagament de 
factures d’autònoms, petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat el més aviat 
possible.  

 

b) L’Ajuntament seguirà realitzant el pagament de factures a les empres amb contractes de ser-
veis de prestació successiva, que presten serveis ordinaris no essencials per l’administració, 
els quals la seva execució no és possible com a conseqüència del COVID-19, i que queden au-
tomàticament suspesos fins que la prestació es pugui executar de nou, o bé, posteriorment, si 
s’escau, s’estudiarà la seva indemnització, d’acord amb el previst al  RD 8/2020, de 17 de 
març.  
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• REDUCCIÓ DE QUOTES DELS CURSOS DE TITULARITAT MUNICIPAL O PROMOGUTS PER 
L’AJUNTAMENT 

 
a) Escola de Música:  

 
- Reducció del 30% de les quotes d’aquells cursos que l’escola està oferint de manera te-

lemàtica davant l’estat d’alarma declarat pel COVID-19, com a mínim d’abril a juny, si 
s’escau, prorrogant-se aquesta reducció a partir de juny fins que el servei es pugui pres-
tar de forma presencial.   

- No es cobraran les quotes d’aquells cursos o activitats que no es poden prestar per mit-
jans telemàtics. 
 

b) Cursos organitzats mitjançant la Fundació Universitària Martí l’Humà: 
 
- Història de l’Art: Reducció del 30% de la quota del curs, que s’estan oferint de manera te-

lemàtica davant l’estat d’alarma declarat pel COVID-19.  
 

- Català: Devolució de la part proporcional de la quota anual del curs pels mesos en que ha 
quedat suspès pel COVID-19. Caldrà sol·licitud de les persones afectades que acrediti el 
pagament de l’activitat formativa. 

 

c) Cursos d’anglès organitzats mitjançant el Punt Jove:  
 

- Reducció del 30% de la propera quota trimestral dels cursos que s’estan oferint de mane-
ra telemàtica davant l’estat d’alarma declarat pel COVID-19, si s’escau, prorrogant-se 
aquesta reducció a fins que el servei es pugui prestar de forma presencial.  

- La durada diària de les sessions dels cursos es podrà reduir de 1:30h a 1h per adaptar el 
seu format a la modalitat telemàtica, reduint la quota també de manera proporcional.  

 
 
SEGON.-Publicar aquest acord al tauler d’edictes de la corporació i a la web municipal. 
 
TERCER.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se celebri. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde, i explica que aquest Decret es el que van rebre la setmana passada la 

resta de grups municipals, i que en una reunió telemàtica amb els caps dels tres grups municipals ja 

es va avançar cap on aniria, es tracta d’un paquet de mesures que voldria exposar. 

En primer lloc, la primera mesura és l’ajornament i pròrroga de cobrament d’impostos i de taxes, a la 

qual s’han adherit la majoria de municipis, per tal que els mesos d’abril i maig, que poden ser els més 

delicats no toquin els impostos més considerables, en el nostre cas, un dels més importants que és 

l’IBI, habitualment separat en quatre fraccions, s’ha agrupat en tres de manera que la primera que 

pertocava al mes de maig, passarà al mes de juliol. L’import d’aquesta primera fracció de l’IBI 

quedarà repartida amb les tres fraccions. De manera que tindrem tres pagaments d’IBI, juliol, 

octubre i desembre. Aquest és el impost més important que s’ha ajornat.  

Continua el Sr. Alcalde, explicant que també s’ha ajornat el pagament de l’IVTM, la taxa de gestió de 
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residus comercials, la taxa de clavegueram i la taxa d’entrada de vehicles -guals,  ampliant el termini 

de juliol a setembre, no més enllà perquè tampoc sabem quina perspectiva ens trobarem a la tardor,  

i creiem que tampoc es convenient carregar aquesta època de l’any, i amb el repartiment fet es 

descarreguen els primers mesos, esperant que la situació millori, sense fer carregós el final d’any. 

Afegeix el Sr. Alcalde que la majoria d’Ajuntaments han aprovat un ajornament semblant. 

El segon punt del paquet de mesures, explica el Sr. Alcalde, és la exempció de taxes, algunes de les 

quals són evidents, com la taxa de mercats setmanals, considerant que els paradistes no se’ls pot 

cobrar la taxa quan no poden desenvolupar la seva activitat. En el cas de la taxa per terrasses, i 

especialment de la taxa de residus comercials, on s’ha rebut informe de l’ORGT que no es permet fer 

legalment l’exempció, el decret aprovat ja preveu poder atorgar ajut o subvenció a bars o restaurants 

que han hagut d’estar tancats aquests mesos.  

Així mateix, continua explicant el Sr. Alcalde en el cas de l’IAE, es mirarà també de subvencionar a les 

empreses que acreditin que han hagut d’aturar la seva activitat, ja que aquests dos mesos d’aturades 

han fet mal a moltes empreses. També es preveu, en el cas de l’IBI, més enllà de l’ajornament del 

pagament explicat, la possibilitat d’establir ajuts a persones que acreditin que han perdut la feina, o 

han patit un ERTE, si tenen una situació familiar socioeconòmica complicada, sempre d’acord amb les 

bases reguladores que s’estableixin a l’efecte. 

El següent punt, exposa el Sr. Alcalde consisteix en el compromís de l’Ajuntament de mantenir el 

pagament a les empreses que presten serveis al consistori, com el cas més destacable, de la 

jardineria. En aquest cas el contracte està adjudicat a l’empresa TAC Osona, empresa que per 

protegir els seus treballadors, col·lectiu vulnerable, no podrà reprendre la prestació dels serveis fins 

al mes de maig  amb les mesures de seguretat i distanciament adequades.  

Finalment, explica el Sr. Alcalde, que el decret del qual es dona compte, preveu una reducció de la 

quota de cursos i activitats on hi ha l’Ajuntament al darrere, com l’escola de música o la FUMH, on la 

reducció és del 30%. Aquests quatre grans punts són el paquet de mesures generals, que comenta el 

Sr. Alcalde, no acaben aquí, perquè no sabem com aniran els propers dies i no es descarta afegir-ne 

més per ajudar a pal·liar els efectes que pugui causar la crisi del COVID-19, que estem patint.  

Seguidament el Sr. Alcalde dona la paraula a la resta de grups municipals. 

Intervé el regidor d’ERC, Sr. Salvador Pujol exposant que no tenen comentaris, estan d’acord amb els 

punts , i segurament, diu, en faltaran més, més endavant. 

El regidor de la CUP, tampoc vol afegir cap comentari.  

El Ple es dona per assabentat, i es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia.  
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5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA AL DECÀLEG PER A LA 

RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA ELABORAT PER L’ACM I LA FMC.  

La Sra. Secretària dona lectura a la següent proposta de l’Alcaldia: 

PROPOSTA D’ADHESIÓ DECÀLEG PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE 
CATALUNYA ELABORAT PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM) I PER LA FEDERACIÓ DE 
MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC).  
 
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han elaborat un decàleg  o paquet de propostes, 
que plantegen tot un conjunt d’accions concretes a efectuar per part de totes les administracions. 
 
Concretament, les 55 propostes que configuren el decàleg busquen el consens del municipalisme 
català per fer front a les tres crisis provocades per la pandèmia del COVID-19; la crisi sanitària que està 
tensionant el sistema sanitari en general, la crisi social que afecta especialment a les persones grans i 
als col·lectius més vulnerables, i la crisi econòmica que perjudica a milers d’empreses, autònoms i 
treballadors.  
 
En l’àmbit sanitari, el decàleg vol promoure que el municipalisme català aposti per la prevenció contra 
la pandèmia, mitjançant els tests massius, el manteniment del confinament, seguint les recomanaci-
ons dels experts epidemiològics, i el reforç del sistema sanitari, incorporant les residències al sistema 
de salut, per tal de millorar la coordinació, l’atenció i la transparència en la gestió. 
 
Pel que fa a la crisi social, el decàleg proposa l’establiment d’un pla de contingència social que prioritzi 
i doni recursos i eines pels col·lectius més vulnerables que han patit la pandèmia, però tingui en comp-
te també la derivada social i laboral del previsible increment d’atur i situacions de precarietat, posant 
especial èmfasi en les polítiques d’habitatge social, la suspensió dels desnonaments i les ajudes per fer 
front al pagament de subministres, hipoteques i lloguers, entre altres. 
 
En l’àmbit de la crisi econòmica, el decàleg reclama la flexibilització de la regla de despesa, per tal que 
les administracions locals puguin utilitzar el seu superàvit per poder-lo utilitzar per combatre la crisi, la 
suspensió del pagament dels impostos, taxes i tributs, així com la preservació del teixit productiu, PI-
MEs, autònoms i llocs de treball, per tal d’accelerar la sortida de la crisi i la reactivació econòmica. 
 
Finalment també s’inclouen en el decàleg propostes per incorporar les TIC com un dret i servei essen-
cial, al mateix nivell que l’electricitat, l’aigua o el gas, per afrontar el confinament decretat per frenar 
la pandèmia, i la reactivació de sectors tan estratègics com la cultura o l’esport, fortament castigats 
per l’aturada i l’aïllament social. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- L’ADHESIÓ de l’Ajuntament d’Aiguafreda al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica 
dels municipis de Catalunya elaborat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i per la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC), segons document annex a aquest expedient.  
 
SEGON.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. 
TERCER.- Notificar aquest acord a les entitats municipalistes que han elaborat el decàleg, al Govern de 
la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde, explicant que aquest punt es sotmet a votació, es tracta d’un decàleg 
molt detallat, que tots ja han rebut, però que val la pena fer referència als deu punts principals.  El 
primer, suport a la prevenció, el segon, reforçar el sistema sanitari, el tercer, fomentar la justícia 
social, el quart, suport a les administracions locals, el cinquè adaptar els plans de mandat per abordar 
la crisi, això vol dir que a tots els ajuntaments hi ha un programa electoral que s’ha de complir però 
en la situació actual valdrà la pena fer algun gir per atendre aquestes necessitats. Continua el Sr. 
Alcalde explicant la importància d’adaptar el pressupost de l’Ajuntament a les necessitats actuals, fet 
que obligarà segurament a modificar el pressupost aprovat a finals d’any. Normalment a finals d’any 
hi sol haver una o dues modificacions del pressupost, aquest any haurà de ser abans.  

Seguidament el Sr. Alcalde reprèn la resta de punts del decàleg; enfortir les eines de les 
administracions locals, garantir accés a serveis essencials, un pla de reactivació socioeconòmica, i 
finalment fer de l’adversitat una oportunitat.  

El Sr. Alcalde comenta, que evidentment el seu grup votarà a favor de l’adhesió al decàleg proposat 
per l’ACM i FMC, i dona la paraula a la resta de grups municipals.  

Intervé el portaveu d’ERC, el Sr. Salvador Pujol, exposant que han tingut gent participant en 
l’elaboració d’aquest decàleg, dels seus grups en altres institucions i per tant, hi votaran a favor 
també. 

Demana la paraula el regidor de la CUP, el Sr. Israel Calvache, exposant que en línies generals estan 
d’acord amb el document, el que els fa por és donar suport a cegues als pressupostos del Parlament 
de Catalunya, tot i que específica que s’ha de donar suport als pressupostos si es presenten les 
modificacions que es demanen en aquest document. Per la qual cosa, explica, els agradaria que 
aquest decàleg no es quedés amb un brindis al sol, i que realment quan s’aprovin aquests 
pressupostos sigui amb aquestes modificacions.  

Pren la paraula el Sr. Alcalde, exposant que, a banda del pressupost del Parlament, que cal aprovar, 
ell ha volgut fer referència també al pressupost municipal que es va aprovar, que tenen ganes de 
tirar endavant, però que la prioritat ha passat a ser la situació en la qual ens trobem.   

No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, 
que és APROVADA per unanimitat, onze (11) vots a favor, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts 
per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) 
vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 

6. SITUACIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA AL MUNICIPI D’AIGUAFREDA. 

Tot seguit l’Alcaldia, explica que en aquest punt es vol exposar la situació actual d’afectació de la crisi 

del COVID-19 a nivell sanitari al municipi d’Aiguafreda, des del punt de vista de serveis socials, que ha 

tingut una activitat intensa aquests dies, com també des del punt de vista sanitari, mèdic, 

especialment la situació de les residències.   
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El Sr. Alcalde comenta que aquest punt estarà obert a les preguntes que es vulguin fer, i dona la 

paraula a la Sra. Elena Font, regidora de serveis socials, perquè exposi les mesures adoptades en 

aquest àmbit.  

Pren la paraula la Sra. Elena Font, en primer lloc vol animar a totes aquelles persones que estant 

passant per aquest tràngol, fent referència implícita al COVID-19, així com a les seves famílies, i 

animar també a continuar adoptant les mesures necessàries i a fer el que s’està fent des de casa.   

Tot seguit la Sra. regidora explica, que pel que fa a les residències s’ha fet suport en la compra de 

material, perquè, com se sap, no s’ha obtingut el material en el moment que es necessitava, i 

l’Ajuntament ha hagut de fer suport pel subministrament de mascaretes, EPIS, guants, gels 

desinfectants. També exposa que des del primer moment es va prioritzar la desinfecció, que fos cada 

24 hores, de tot el perímetre de les dues residències, incidint molt en la zona de les deixalles. 

Continua la Sra. regidora explicant que es té un contacte permanent a través de diferents canals, i 

que les mesures prèvies adoptades a la fase anterior a la propagació de la pandèmia, han anat molt 

bé i han ajudat moltíssim, a tenir la situació tranquil·la i controlada.  

La Sra. regidora vol subratllar que l’esforç que estan fent els equips de les residències és abismal, que 

s’està treballant de forma molt coordinada, fet que no és una novetat, que es porta fent des de fa 

anys, i l’Ajuntament ajuda en tot allò necessari, com en el tema de recollida de medicaments, on està 

ajudant el Servei de vigilants municipals.  

La Sra. regidora explica també les mascaretes que s’han fet arribar, elaborades per voluntaris a 

diferents comerços del poble, i la farmàcia. Per altra banda, també diu que des de Serveis Socials s’ha 

treballat per fer arribar les targetes moneder de les beques menjador, i dels berenars del projecte 

socioeducatiu de l’Escola la Muntanya, l’educadora social fa un control especial a totes les famílies 

que ho necessiten. També destaca el treball conjunt amb Càritas, per garantir els serveis del banc 

d’aliments. 

Pren la paraula el Sr. regidor d’ERC Francesc de Borja i Llabrés per preguntar, sobre el tema 

d’educació i equipaments tecnològics a disposició de les famílies. Respon la Sra. regidora Elena Font, 

que s’han localitzat les famílies que requereixen suport, i s’està realitzant la contractació de dades 

per garantir la connexió a Internet, pel tema dels equips no hi ha problemes. Comenta que 

l’Ajuntament ha ofert als serveis educatius tot el suport per facilitar la feina als estudiants.  

Intervé el Sr. Alcalde, aclarint que si que es van localitzar inicialment 14 famílies que no disposaven 

dels equipaments informàtics, però que en col·laboració amb la direcció de l’escola s’han pogut fer 

arribar els portàtils necessaris, i ara s’està treballant per donar connexió a Internet a 5 famílies. 

Explica que tot i que no és una responsabilitat de l’Ajuntament, el Departament d’Educació no ho ha 

pogut resoldre, i ho facilitarà l’Ajuntament, el cost serà assumit per serveis socials no per les famílies. 

Pren la paraula de nou Sr. regidor d’ERC Francesc de Borja i Llabrés per preguntar si es té constància 
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que les targetes menjador funcionin correctament, si es van omplint regularment i amb quina 

periodicitat. Respon la Sra. regidora, que tenen una periodicitat de recàrrega setmanal, però quan es 

van entregar com que havien passat un parell de setmanes venien carregades per aquests dies de 

més , i de moment no es té constància de cap mancança sobre el seu funcionament. 

Pren la paraula el Sr. regidor de la CUP, explicant, sobre el tema del problema de les famílies sense 

connexió, que li agradaria recordar que Aiguafreda havia disposat fa temps d’una xarxa de wifi 

gratuït que va deixar de funcionar quan es va fer la construcció de les escoles noves,  i que ara es 

demostra que no era tant mala idea. Reconeix el Sr. regidor que ara mateix no sap si està en 

funcionament o no, però que en tot cas seria un bon moment per posar aquest tema sobre la taula. 

Intervé el Sr. Alcalde, explicant que si que es disposava d’aquesta xarxa gratuïta, però que degut a un 

canvi del marc normatiu Secretaria va rebre la notificació que calia suspendre aquest servei per 

competència deslleial amb les empreses que l’oferien. De manera que només es va mantenir el 

servei de wifi, de manera residual, als espais que és possible, com la Plaça de l’Ajuntament. Com va 

passar a la majoria d’Ajuntaments que van haver de suspendre aquestes xarxes públiques d’accés 

gratuït. Tanmateix era un senyal feble que tampoc abastava al conjunt del poble, comenta el Sr. 

Alcalde. 

Pregunta el Sr. regidor de la CUP, si aquest context normatiu no ha canviat, i  el Sr. Alcalde respon 

que no, que en tot cas s’ha fet més restrictiu, i només és manté el sobrant derivat de l’Ajuntament, 

que possiblement abasta la plaça.  

Intervé novament el Sr. regidor de la CUP, dient que podem estar contents més o menys de la gestió 

que s’ha fet a Aiguafreda, perquè si comparem amb altres pobles, tenim relativament pocs casos de 

contagiats, i sobretot podem estar molt contents, que les residències d’avis sembla que no hi ha cap 

contagiat, cosa que és de merèixer. Explica també que des de la CUP volen fer un gest simbòlic,  que 

volen renunciar a la indemnització per Ple telemàtic, si es que es cobra, i donar-ho perquè amb 

aquests diners l’Ajuntament pugui comprar material sanitari o destinar-ho al més convenient per 

lluitar contra el COVID-19. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per destacar que és cert, que el tema de les residències ha estat mèrit 

bàsicament seu, un èxit, des de l’Ajuntament el primer material que es va rebre es va enviar cap allà, 

pensant que era el col·lectiu més vulnerable, avui s’han portat 2100 mascaretes que ha lliurat Creu 

Roja. Aquest és el punt que hem de mantenir al màxim protegit en la mesura del possible i esperem 

que tot continuï així, tot sabem com ha anat a altres pobles del voltant. 

Per altra banda el Sr. Alcalde agraeix el gest de la CUP de renunciar a la indemnització per Ple 

telemàtic, i sol·licita a Secretaria que en prengui nota. El Sr. regidor de la CUP destaca que si no fos 

possible la renúncia se’ls indiqui on es pot fer una donació, i el Sr. Alcalde respon que ho desconeix, i 

que trasllada els aspectes tècnics a Secretaria.  
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Pren la paraula el Sr. regidor d’ERC Salvador Pujol destacant que és cert que les residències són el 

focus més important que de moment estem salvant, i demana si s’ha pres alguna altra mesura 

destinada a gent gran que també és vulnerable del municipi i que no viu a les residències. 

Intervé la Sra. regidora Elena Font per explicar, que en aquest cas, s’han elaborat mesures per 

franges d’edat, diu, a partir dels 65 anys tenim 590 persones, dels 65 al 70 en tenim 160, de 70 a75, 

130, de 76 a 80, i més de 80, 210 persones. A  la seva disposició hi ha el SAD domiciliari i el servei de 

teleassistència, a més a més s’ha incrementar el règim de les trucades de control donant directius de 

prevenció i suport anímic. A més a més, explica la Sra. regidora que dels grups de talleristes de la 

Mancomunitat, fent referència al casal, es fa un seguiment, fins i tot a través de watsapp i diferents 

propostes, setmanalment. En resum, explica que la idea és que es tracta d’un col·lectiu identificat i 

s’ha establert un règim de trucades per corroborar l’estat de cadascú. 

Pren la paraula el Sr. regidor d’ERC Salvador Pujol destacant que està d’acord amb el sistema exposat, 

però que la seva experiència personal, fent referència als seus pares de 91 i 88 anys, no li consta que 

els hagin estat trucant. Respon tot seguit la regidora Sra. Elena Font que des de la primera setmana 

que teleassistència ha exposat a l’Ajuntament oficialment que s’havia fet un augment de trucades, i 

que tenen constància de les circumstancies d’aquesta gent gran, si solen sortir, si disposen de 

cuidadora etc. 

Reitera el Sr. regidor d’ERC Salvador Pujol que li preocupa que aquesta assistència telefònica estigui 

assegurada, perquè diu, i si ha hagut algú que li ha fet falta aquesta trucada i no l’han feta? Destaca 

que és realment necessari tenir un feedback de seguretat de que aquestes accions que es prenen es 

fan realment, perquè en aquesta pandèmia estem patint masses coses que s’alenteixen, i detalla el 

Sr. regidor, que no ho diu pel municipi, fa referència als testos i mascaretes defectuoses comprades 

pel govern i a la mancança de testos per tothom. Continua el Sr. Pujol dient que no li consta que 

s’hagin pogut fer els testos PCR a les residències, a la informació de la Generalitat en surten 30 de 

fets a Aiguafreda. Per tant, encara que serveis socials estiguin treballant des de casa, i diuen que fan 

un servei, hem de tenir la seguretat de que realment s’està fent, això diu, és el que li preocupa. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per comentar que es pren nota per assegurar que totes les persones 

rebin les trucades de seguiment, encara que serveis socials confirmin que s’estan fent. També 

destaca que possiblement s’han prioritzat les persones que estan aïllades d’aquelles que estan en 

situació de convivència.   

Intervé la Sra. regidora Elena Font, explicant que evidentment mai s’havien trobat, amb una situació 

de pandèmia com l’actual i s’estan prenent totes les mesures possibles i aprenent de la situació. 

Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. Salvador Pujol, explicant que amb el Sr. Alcalde s’ha parlat de la 

importància de vigilar el col·lectiu de gent gran, i per això va demanar als seus familiars si hi havia 

hagut increment en els trucades, i reitera que cal garantir que es facin aquestes trucades, però que 
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evidentment la prioritat és aquelles persones que viuen soles. I destaca que en cap cas s’està posant 

en dubte que es treballi bé, i tothom està intentant fer el màxim possible.  

I no havent-hi més assumptes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les 

gràcies a tots els assistents, essent les 21:36 , de la qual cosa en dono fe. 

 

L'Alcalde      La Secretària Interventora acctal. 

Miquel Parella Codina     Meritxell Pedrosa Puigbarraca 

 


