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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2020 (NÚMERO 

5/2020) 

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 
Sra. Cristina Martín i Sanglas 
Sr. Israel Calvache i 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, sota la Presidència de l’Alcalde, l’assistència dels Srs/es. regidors/es assenyalats 

més amunt, assistits pel que a sota signa, Secretària Interventora accidental d’aquest Ajuntament, 

Meritxell Pedrosa Puigbarraca, que actuarà amb l’assistència de 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, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària 

plenària.  

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

extraordinari.  

El Sr. Alcalde excusa la presència del senyor Regidor Borja Pons.  

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

 
1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 49/2020 DE MODIFICACIÓ DE LES MESURES 
ORGANITZATIVES I FUNCIONAMENT DELS DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS AMB MOTIU DEL 
COVID-19, I L’INICI DE L’ETAPA DE REPRESA  
 
La Sra. Secretària dona lectura al decret d’Alcaldia núm. 49/2020 que, transcrit literalment, diu el 

següent: 

DECRET D'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LES MESURES ORGANITZATIVES I FUNCIONAMENT DELS 
DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS AMB MOTIU DEL COVID-19, I L’INICI DE L’ETAPA DE REPRESA 
 
En data 30 de gener de 2020, l’Organització Mundial per a la Salut −OMS− va declarar que la situació 
en relació a la propagació del COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’abast 
internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels 
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ciutadans. 
 
En data 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 
 
Mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el Govern central va declarar l’estat d’alarma en 
relació a la situació provocada pel COVID- 19, prorrogat en diverses ocasions. 
 
Les mesures adoptades per l’administració estatal i autonòmica durant l’estat d’alarma han variat en 
funció́ de l’evolució́ de la crisi, però s’han caracteritzat per una restricció de la mobilitat de les 
persones. En l’àmbit de la gesMó́ dels recursos humans s’ha de destacar el Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacta econòmic i social de la 
COVID 19, que va regular la preferència del treball a distància sempre que tècnicament i raonablement 
fos possible, i el Reial decret llei 10/2020 de 29 de març, pel qual es regulava un permís retribuït 
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestessin serveis essencials en el 
context de la lluita contra la COVID-19. Aquesta situació d’excepcionalitat va suposar que aquest 
Ajuntament adoptés un seguit de mesures de prevenció́, protecció́ i organitzatives orientades a la 
garantia de la prestació dels serveis declarats essencials, per garantir la preservació de la salut dels 
empleats i les empleades municipals. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 18/2020 de data 17 de març, es va dictar resolució mitjançant la 
qual s’acordava la limitació de la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament d’Aiguafreda i la 
restricció de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament, per a garantir 
el funcionament dels serveis públics i reduir el risc de contagi i propagació del COVID-19.  
 
El 28 d'abril de 2020 el govern estatal va aprovar el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat 
amb l’objectiu principal de recuperar gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, 
minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població.  
 
En data 30 d’abril de 2020, mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 26/2020 es modifica la resolució 
d’Alcaldia núm. 18/2020, per adequar a les noves regulacions i situacions actuals els criteris de 
funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del COVID-19. 
 
En data 5 de juny de 2020, mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 36/2020 es va aprovar el Pla de 
contingència davant del COVID-19 de l’Ajuntament d’Aiguafreda per un retorn segur a l'activitat 
laboral presencial, que inclou les mesures de prevenció, protecció i organitzatives en l’àmbit de 
prestació dels serveis municipals. 
 
Atès que superada la fase III del Pla desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer 
front a la pandèmia generada per la COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020, 
es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8158, de 19 de juny de 2020, el 
DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la 
COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa en el territori de Catalunya i la RESOLUCIÓ SLT / 1429/2020, 
de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc 
de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2. 
 
Atès que cal de adequar els aspectes organitzatius i els decrets dictats per aquesta Alcaldia a les noves 
regulacions i situacions de l’etapa de represa, considerant que arrel de les mesures dictades pel 
COVID-19 es manté la potenciació del teletreball quan la naturalesa de l’activitat laboral ho faci 
possible.  
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En ús de les facultats de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 
article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003 de 
28 d’abril. 
 
Per tot això, RESOLC 
 
PRIMER.- Acordar la prestació i criteris de funcionament dels diferents serveis municipals de 
l’Ajuntament d’ Aiguafreda amb motiu del COVID-19, d’acord amb el Pla de contingència aprovat 
mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 36/2020, com segueix:  
 

 

•  Administració general 

 

Atenció telefònica i registre: 

S’estableix un servei mínim d’un 75% de presència al lloc de treball, preferiblement de 

09:00h a 14:10h. La resta del personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat 

de teletreball, en la mesura del possible. 

 

L’atenció al ciutadà recupera el funcionament habitual d’atenció presencial de 9:00h 

a 13:00h.. 

 

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. 
 

Secretaria i intervenció econòmica: 

S’estableix un servei mínim d’un 75% de presència al lloc de treball, preferiblement de 

09:00h a 14:10h. La resta del personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat 

de teletreball, en la mesura del possible. 

 

Serveis Socials municipals: 

Es recupera el servei, d’acord amb les mesures acordades amb el Consell Comarcal.   

 

Serveis tècnics municipals (arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria): 

S’estableix un servei mínim d’un 75 % de presència al lloc de treball. La resta del 

personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la mesura del 

possible. 

 

Serveis de suport exterior amb presència física en dependències municipals 

(urbanisme, cultura i patrimoni, servei informàtic...) 

S’estableix un servei mínim d’un 75 % de presència al lloc de treball. La resta del 

personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la mesura del 

possible. 

 

Jutjat de guàrdia 

S’ha recuperat el servei amb els horaris habituals. 
 

• Brigada municipal (obres i serveis) 

 

Es recupera el servei, preferiblement en torn intensiu de matí. S’observaran totes les 
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mesures de protecció personal i col·lectiva, sempre en espais oberts i amb la distància 

de seguretat entre treballadors. 

 

• Neteja d’edificis (escola, casal, CAP, Ajuntament i altres dependències munici-

pals)  

 

Es recupera el servei. S’observaran totes les mesures de protecció personal i col·lectiva, 

sempre en espais oberts i amb la distància de seguretat entre treballadors. 

 

• Neteja de carrers 
Es recupera el servei. S’observaran totes les mesures de protecció personal i 

col·lectiva, sempre en espais oberts i amb la distància de seguretat entre treballa-

dors. Es prioritzaran les tasques de desinfecció dels espais públics. 

 

• Consergeria escola 
Es reprendrà el servei d’acord amb les mesures corresponents en  a l’àmbit educatiu 

adoptades per les autoritats competents.  

 

• Deixalleria 

Es manté el servei habitual sense alteracions. 
 

• Punt d’Informació 

S’ha recuperat el servei amb els ritmes habituals.  

 

• 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. 

 

 

SEGON. Les mesures recollides en aquesta resolució entraran en vigor des de la data de la seva 
signatura i es mantindran durant l’etapa de represa, i en tant la crisi sanitària ho requereixi, segons les 
recomanacions i mesures adoptades per les autoritats sanitàries, sense perjudici de que en qualsevol 
moment pugui ser susceptible de modificar-se, en relació, en tot cas, amb la situació epidemiològica. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a tot el personal de l’Ajuntament, i comunicar-ho a tots els regidors i 
regidores de la Corporació.  
 
QUART. Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió ordinària que es celebri. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant, que aquest és el tercer plec de mesures i que de cara a 

setembre se’n prendran més amb un retorn absolut a la normalitat, en la mesura del possible.  

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

del dia. 
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2. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 56/2020.  DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA 

D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA A LA MANCOMUNITAT LA PLANA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DUES 

MINIDEIXALLERIES URBANES. 

La Sra. Secretària dona lectura al decret d’Alcaldia núm. 56/2020 que, transcrit literalment, diu el 

següent: 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA  

Atès que la Mancomunitat La Plana, a petició de l’Ajuntament, instal·larà dues mini deixalleries, a la 

plaça de l’Ajuntament i al Parc de la Plateria, d’aquest municipi, havent-se d’atorgar la corresponent 

llicència d’ocupació de via pública. 

Vist l’informe emès en data 17 de juliol de 2020 pels serveis tècnics municipals, sobre la procedència o 

no de la instal·lació i ubicació en la via pública de les mini deixalleries esmentades. 

Atès que l’ocupació de la via pública per la mini deixalleria determina un ús privatiu del domini, definit 

i regulat per l’article 57, del reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 

d’octubre). 

Atès que el número dos de l’esmentat precepte subjecta a llicència l’ús privatiu com el pretès, que no 

comporta la transformació o la modificació del domini públic, i per tant, es tracta d’una llicència 

d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària.  

De conformitat amb l’establert en l'article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Reglament de patrimoni dels ens local i l’article  21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 

règim local, 

RESOLC: 

PRIMER.- Concedir llicència d’ocupació de la via pública a la Mancomunitat La Plana o empresa que 

aquesta designi, per a la instal·lació de dues mini deixalleries urbanes de 1,5 x 1 metres cadascuna, 

ubicades segons l’indicat a l’informe emès pels serveis tècnics de data 17 de juliol de 2020, una a la 

Plaça de l’Ajuntament d’Aiguafreda cantonada amb Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, i l’altre al Parc de 

la Plateria cantonada amb Carretera de Ribes, a cost zero.  

SEGON.- L’ocupació serà pel temps que l’Ajuntament i la Mancomunitat hagin acordat i l’ocupació 

temporal a precari no originarà cap despesa a la Mancomunitat La Plana o empresa que instal·li o faci 

el manteniment de les mini deixalleries. 

TERCER.- Subjectar la llicència a les següents condicions: 

- Les descrites a l’article 57.2 del reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 
17 d’octubre). 

- Obligació de mantenir neta de brossa i escombraries la vorera. 
- No impedir el pas de vianants més enllà del domini ocupat amb cap mena d’element mòbil o 

fix. 
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- Mantenir les mini en perfecte estat de conservació. 
 
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple que se celebri.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a la Mancomunitat La Plana, als efectes oportuns.  
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant, que s’ha estat negociant amb la Mancomunitat  l’adquisició 

i els llocs a on s’instal·laran les minideixalleries, un a la Plaça de l’Ajuntament i l’altre al Parc de la 

Plateria. 

No havent-hi cap comentari més, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre 
del dia. 
 
 
TERCER.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2020 

 
La  Sra. Secretària exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE 
PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2020 
 
Primer.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als terminis de pagament i al 
procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors. 
 
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció de 
la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment d’aquests 
terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers, o en el seu defecte, Interventors de 
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà 
d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint els terminis. Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la 
tresoreria municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la 
Intervenció. 
 
Segon.- la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 
la seva redacció donada per la llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial del sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat financera, no 
només en referència al deute públic sinó al deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es 
determina la sostenibilitat del deute comercial quant al període mig de pagament als proveïdors 
d’aquestes entitats, que no superi el termini  màxim previst a la normativa de morositat. 
 
Tercer.- L’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, en el seu article 16.6, 
estableix l’obligació de subministrar de forma trimestral aquesta informació, regalant-se la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament als proveïdors en virtut del que disposa el Reial 
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decret 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El període mig de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis 
econòmics, com a indicador diferent del període legal de pagament establert a la Llei 9/2017  de 
contractes del Sector Públic. 
De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA: 
 
1.- Els ratis de morositat obtinguts de l’Ajuntament, són els següents: 
 
1er trimestre 2020 
 
Ràtio d’operacions pagades: 25,26 dies 
Import d’operacions pagades: 294.396,81 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 14,21 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 32.374,29 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 24,17 dies 
2.- Interessos de demora 
No hi ha interessos de demora pagats en els períodes. 
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
No n’hi ha. 
4.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
i es publica a la web municipal. 

 
No havent-hi cap comentari més, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre 
del dia. 
 
 
QUART.-DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2020 

 
La Sra. Secretària exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació: 

 
INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE 
PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2020 
 
Primer.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures  de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als terminis de pagament i 
al procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors. 
 
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció de 
la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment d’aquests 
terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers, o en el seu defecte, Interventors de 
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà 
d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint els terminis. Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la 
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tresoreria municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la 
Intervenció. 
 
Segon.- la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 
la seva redacció donada per la llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial del sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat financera, no 
només en referència al deute públic sinó al deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es 
determina la sostenibilitat del deute comercial quant al període mig de pagament als proveïdors 
d’aquestes entitats, que no superi el termini  màxim previst a la normativa de morositat. 
 
Tercer.- L’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, en el seu article 16.6, 
estableix l’obligació de subministrar de forma trimestral aquesta informació, regalant-se la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament als proveïdors en virtut del que disposa el Reial 
decret 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El període mig de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis 
econòmics, com a indicador diferent del període legal de pagament establert a la Llei 9/2017  de 
contractes del Sector Públic. 
 
De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA: 
 
1.- Els ratis de morositat obtinguts de l’Ajuntament, són els següents: 
 
2n trimestre 2020 
Ràtio d’operacions pagades: 11,47 dies 
Import d’operacions pagades: 222.581,55 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 54,35 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 120.144,01 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 26,50 dies 
2.- Interessos de demora 
No hi ha interessos de demora pagats en els períodes. 
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
No n’hi ha. 
4.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
i es publica a la web municipal. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant, que estem dins les mitjana que correspon d’acord amb la 

normativa vigent.  

No havent-hi cap comentari més, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre 
del dia. 
 
 
CINQUÈ.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021 

 

La Sra. Secretària dona lectura a la proposta, que es transcriu a continuació: 
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APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DELS DIES FESTIUS LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2021  
 
Vista la comunicació de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famíli-
es conjuntament amb el Consell de Relacions Laborals, relativa a la sessió plenària del passat  11 de 
juny de 2020 on es va ratificar la proposta dels dies festius laborals per a l’any 2021 a Catalunya, amb 
l’objectiu d’avançar respecte la informació corresponent als dies festius locals corresponents a l’any 
2021.  

 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conjuntament amb el Consell de Relacions 
Laborals, d’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, indica que, de les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, dues festes locals seran 
fixades per ordre del Departament de Treball a proposta dels municipis, que han de comunicar aques-
tes propostes, tenint en compte que: 

 
a) L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del Reial de-

cret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 

b) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que 
s’indiquen a continuació: 
 
1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril (dilluns de Pas-
qua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 de setembre (Diada Na-
cional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 
de desembre (La Constitució), 8 de desembre (La Immaculada) i 25 de desembre (Nadal); al 
territori d’Aran, la festa del dia 5 d’abril (dilluns de Pasqua Florida) queda substituïda per la 
de 17 de juny (Festa d’Aran).  
 

c) La proposta ha de contenir dues festes locals,no es pot admetre 1 sol festiu . 
 

 
Quan els municipis estan formats per més d’un nucli de població, l’ajuntament al fer la proposta cal 
que tingui en compte que: 

 
• Si tots els nuclis coincideixen en les dates escollides, només cal que es proposin les dues fes-

tes del municipi. 
• Quan un o més nuclis triïn unes dates diferents de les del conjunt del municipi, la proposta de 

l’Ajuntament també les haurà d’incloure i, en aquest cas, també se n’hauran de proposar du-
es, encara que una d'elles coincideixi amb una de les proposades per a tot el municipi. 

 
Per tot això, l’Alcaldia, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR com a festes locals per al calendari 2021 al municipi d’Aiguafreda els dies:  24 de 
maig (2ª pasqua) i 7 de desembre (festa Major d’hivern). 
 
SEGON.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya.  

Comenta el Sr. Alcalde, que  s’han fixat els dies festius habituals, la segona pasqua i el 7 de desembre.  
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No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, 
que és APROVADA per unanimitat, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) 
vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 
Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 
 
 
SISÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA  
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta, que es transcriu a continuació: 
 

I.- ANTECEDENTS  
 

L’Ajuntament d’ Aiguafreda en la sessió ordinària del Ple de data 6 de març de 2018, va dictar acord 
pel qual s'aprovava l’Organigrama General i la Relació de Llocs de treball de la corporació. 
 
Des del mes de gener de l’any 2018 la Secretària- Interventora de l’Ajuntament d’Aiguafreda titular de 
la plaça, es troba en situació de comissió de serveis en una altra administració. Igualment, des del mes 
de juny de l’any 2019, la Tècnica d’Administració General de la corporació titular de la plaça, es troba 
en situació d’excedència voluntària treballant en una altra administració. Degut a aquestes 
circumstàncies, el personal de carrera de la plantilla municipal és de les categories A2 fins a C2, 
situació que ha dificultat l’exercici de les funcions de secretaria- intervenció, així com la coordinació de 
l’equip tècnic i administratiu. 

 
Així mateix, el món local viu sotmès a canvis normatius constants. En aquest sentit, la corporació s’ha 
de professionalitzar i adaptar, entre d’altres, a les nombroses exigències introduïdes en matèria de 
procediment administratiu comú i administració electrònica (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic), i especialment en matèria de contractació pública (Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014), 
transparència i protecció de dades personals etc. 
 
En data  8 de juliol de 2020, l’Alcaldia ha dictat provisió indicant la necessitat d’adequar la Relació de 
Llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 

• Els articles 28 i següents de la Refundició en un text únic de la Llei de la Funció Pública de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre. 

• L'article 283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

• Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

• Els articles 31 i següents i 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
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• Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local. 

• Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

• L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 

•  Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

• El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d'Administració Local. 

 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
L'article 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic estableix que la planificació 
dels recursos humans en les Administracions Públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució 

de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics 

disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, 

promoció professional i mobilitat. 
 
Segons l’establert als articles 25 a 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, la Relació de llocs de treball (RLT) es concreta en 
l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat 

dels llocs existents a l’organització i correspon tant a funcionaris, com al personal eventual i al laboral.  
 
Mitjançant les relacions de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de 
realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas del personal 
funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa 
cada lloc de treball. 
 
La proposta de modificació de la RLT ha de ser objecte de negociació col·lectiva. Quan les 
conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats 
d'organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics, és procedent la 
negociació de les condicions esmentades amb les organitzacions sindicals. 
 
Correspon al Ple l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, per majoria simple. La 
modificació s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, termini durant el qual els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions que 
considerin pertinents. La modificació de la RLT es considerarà definitivament aprovada si durant el 
citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Vista l’Acta de la Mesa de Negociació, de data 16 de juliol de 2020, en la qual s’acorda aprovar la 
modificació de la relació de llocs de treball proposada, consistent en la creació dels llocs de treball 
d’un/a administratiu/va, un/a Tècnic/a de Contractació i Secretaria, un Enginyer/a tècnic/a, la 
modificació dels llocs de treball d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, del càrrec de confiança, i 
l’amortització del lloc de treball d’Informador/a gestor/a documental.  
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, segons fitxes 
descriptives que consten a l’expedient, amb el text següent: 
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PERSONAL FUNCIONARI 

Lloc de treball  Modificació  

Denominació: Administratiu/va d’Intervenció i administració general 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració general, subescala 
administrativa. 
Nivell Complement de Destí (CD): 14 
Complement Específic (CE): 464,54 
Grup: C1 
Forma de Provisió: Concurs- oposició   
Dedicació: 100% 

Nova creació 
 

Denominació: Tècnic/a de Contractació i Secretaria 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració general, subescala tècnica. 
Nivell Complement de Destí (CD): 24 
Complement Específic (CE): 1.084,40 
Grup: A1 
Forma de Provisió: Concurs- oposició   
Dedicació: 100% 

Nova creació 
 

Denominació: Enginyer/a tècnic/a 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració especial, subescala tècnica. 
Nivell Complement de Destí (CD): 22 
Complement Específic (CE): 575,00 
Grup: A2 
Forma de Provisió: Concurs- oposició   
Dedicació: 20% 

Nova creació 
 

Denominació: Informador/a gestor/a documental 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració especial, subescala de serveis 
especials. 
Nivell Complement de Destí (CD): 11 
Complement Específic (CE): 292,75 
Grup: C1 
Forma de Provisió: Concurs- oposició   
Dedicació: 100% 

Amortització 

Denominació: Arquitecte/a tècnic/a 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració especial, subescala tècnica. 
Nivell Complement de Destí (CD): 22 
Complement Específic (CE): 575,00 
Grup: A2 
Forma de Provisió: Concurs- oposició   
Dedicació: 40% 

Modificació  denominació,  
dedicació, funcions i CE. 

Denominació: Arquitecte/a 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració especial, subescala tècnica. 
Nivell Complement de Destí (CD): 23 
Complement Específic (CE): 850 
Grup: A1 
Forma de Provisió: Concurs- oposició   

Modificació funcions i CE. 

PERSONAL EVENTUAL  

Denominació del lloc de treball: Assessor/a o/Adjunt/a d’Alcaldia 
Règim i classificació: Personal eventual 
Grup: A1/A2 
Forma de Provisió: Lliure designació 

Modificació denominació, 
esmena categoria. 

 
SEGON.- Publicar anunci de la modificació de la RLT en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
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TERCER - Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de 
la Generalitat. 

 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant que el que es proposa és reforçar secretaria- intervenció i els 
serveis tècnics, la modificació no afecta a la brigada municipal, ni als serveis de neteja i vigilància 
municipal. En primer lloc es crea una plaça d’Administratiu/va, atès que cal una persona de suport en 
l’àmbit econòmic, on actualment hi ha una sola persona. També es crea una plaça de Tècnic de 
Contractació i Secretària, assimilable a l’existent de Tècnic/a d’Administració General, que ara està 
d’excedència, per facilitar el compliment de diferents normatives com la Llei de Contractes, així com  
poder realitzar la suplència del lloc de Secretària, en cas necessari. 
 
Per altra banda, continua el Sr. Alcalde, es crea també el lloc de treball d’Enginyer/a Tècnic/a, 
esmenant l’oblit de especificar-la quan es va aprovar la RLT al 2018. Així com s’incrementa la 
dedicació de l’Arquitecte/a tècnic/a per donar més agilitat al servei, i s’adeqüen les retribucions dels 
serveis tècnics al que correspondria actualment. També es proposa l’amortització del lloc de treball 
d’Informador/a Gestor/a Documental, actualment vacant. Així com es modifica la categoria del 
càrrec de confiança, que per les funcions d’assessorament que ha de prestar ha de ser A1/A2, i que 
també està vacant. Explica el Sr. Alcalde que aquest és un lloc lligat a la legislatura i de lliure 
designació, que de moment no hi ha intenció de cobrir.  
 
Tot seguit , el Sr. Alcalde dona la paraula als assistents. 
 
Intervé el regidor d’ERC Sr. Pedrosa, comentant que en la plaça d’Arquitecte/a no hi surt la dedicació. 
 
Respon la Tècnica d’Administració General de la Corporació, aclarint que no és inconvenient, ja que 
la dedicació no forma part de la modificació, consta a l’expedient que és del 20%, i es manté. 
 
No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, 
que és APROVADA per unanimitat, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) 
vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 
Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 
 
 
SETÈ.- APROVACIÓ DEL SEGON TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
D’AIGUAFREDA (POUM)  
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta, que es transcriu a continuació: 
 

PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA PER L’APROVACIÓ DEL SEGON TEXT REFÓS DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AIGUAFREDA (POUM)  
 

Antecedents 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de setembre de 2009, va aprovar l’Avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal d’Aiguafreda (en endavant POUM), l’informe ambiental preliminar i 
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el programa de participació ciutadana i el va exposar a informació pública. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 22 de juny de 2010, va aprovar inicialment el POUM, acord que 
incloïa l’informe de sostenibilitat ambiental i el va exposar al tràmit d’informació pública durant 45 
dies mitjançant publicació d’un anunci al DOGC de data 1/07/2010, als diari Avui i el 9Nou de 
23/07/2010, si bé, posteriorment el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2012, va aprovar 
inicialment per segona vegada el POUM que inclou l’informe de sostenibilitat ambiental i es va 
sotmetre a informació pública durant el termini de 45 dies mitjançant publicació d’un anunci al DOGC 
de 27 de juny de 2012, al DOGC de 3/07/2012, als diaris El Punt Avui i El 9 Nou de data 2/07/2012, al 
tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament. 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de juny de 2016 va aprovar provisionalment el document 
del POUM. 
 
En data 15 de desembre de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar emetre 
una resolució suspenent la resolució definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal, sense entrar 
a valorar el seu contingut, fins que es completés l’expedient amb el corresponent estudi 
d’inundabilitat, que havia de ser informat favorablement per l’administració hidràulica. 
 
En data 22 de juliol  de 2017, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar emetre 
informe sobre el pla d’Ordenació Urbanística municipal d’Aiguafreda a l’efecte de l’informe urbanístic i 
territorial sobre la proposta de Pla que es preveia sotmetre a aprovació provisional amb un seguit 
d’observacions. 
 

En data 27 de desembre de 2018, l’Ajuntament d’Aiguafreda va trametre a la Secretaria de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona una documentació relativa a “Adenda a l’estudi d’inundabilitat 
POUM d’Aiguafreda” del setembre de 2018 on es deia que es realitzava en resposta a l’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de 15 de març de 2018, que tot i tenir sentit favorable, establia un 
conjunt de condicions i indicava la necessitat de completar l’estudi d’inundabilitat valorant i 
incorporant mesures per a disminuir el risc d’inundabilitat. 
 

En sessió de data 6 de febrer de 2019, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona va acordar, aprovar 
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal d’Aiguafreda, promogut i tramès per 
l’Ajuntament i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional i que va ser notificada a l’Ajuntament 
en data 14 de febrer de 2019 amb un seguit de prescripcions a incorporar. 
 
En data 16 de maig de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda va aprovar el Text Refós del POUM, 
donant resposta a les prescripcions emeses per la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 19 de juny de 2019, presentat i aprovat 
el text refós del POUM per part de l’Ajuntament, va acordar mantenir suspesa la publicació al DOGC, 
de l'acord d'aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, fins que s’incorporin les 
prescripcions emeses en un segon text refós,  les quals han estat incorporades, una vegada l’equip 
redactor ha presentat un nou Text refós, segons s’especifica a l’informe de l’arquitecte municipal de 
21 de juliol de 2020 i donant-se compliment als requeriments emesos per a l’aprovació definitiva i que 
són els següents: 
 
1.1. Delimitació de la línia límit d’edificació de l’autopista C-17 en el sòl urbà en els plànols d’ordenació, 
d’acord amb l’informe de la Direcció General de Carreteres de 8 de novembre de 2012. 



 

 

 

 

 

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 

 

 
1.2. Esmena del plànol O6.3 en relació amb el sòl d’equipaments educatius del PAU 7, d’acord amb 
l’informe del Departament d’Ensenyament d’11 de desembre de 2012. 
. 
1.3. Respecte el PAU C s’ha procedit a la tramitació d’un conveni urbanístic amb els propietaris dels 
terrenys i l’Ajuntament per tal de resoldre la situació urbanística de la finca situada a la cantonada 
entre els carrers Tramuntana i Nostra Senyora de Montserrat, restant aquesta inclosa, en la seva 
totalitat com a sòl urbà consolidat amb qualificació de clau 6, edificació unifamiliar aïllada o aparellada 
en forma de ciutat jardí, Subzona 6b. S’incorpora com a annex, l’acord plenari d’aprovació i el text del 
conveni, actualment en tràmit d’informació pública, de conformitat amb el que preveu l’article 8.3 i 
104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
D’acord amb l’exposat el PAU C queda eliminat. Que no es convé que l’acord establert en conveni 
urbanístic esdevingui un canvi substancial conforme el disposat a l’article 112 del Decret 305/2006, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i per tant subjecti la incorporació de la 
prescripció a un nou tràmit d’informació pública del POUM. Tot i així es considera convenient així es 
faci constar al present acord. 
 

Que s’ha emès informe tècnic i de Secretaria, informant favorablement al tràmit d’aprovació del segon 
Text Refós del POUM d’Aiguafreda. 

 

Fonaments de dret 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU); i els reglaments que el desenvolupen, el Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU) i el Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).   
 
Els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 52.c) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pels que s’estableix que la competència per l'aprovació que posi fi a la tramitació 
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístic i per tant de l’esmentat Text refós és el 
Ple de l'Ajuntament.  
 

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- APROVAR el Segon Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Aiguafreda, per 
haver-se donat compliment als requeriments disposats a l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Barcelona, de data 19 de juny de 2019, fent constar l’acord plenari de data 16 de juny de 2020, pel 
qual s’aprova el conveni urbanístic en relació al compliment de la prescripció 3a, en relació al PAU C. 
 

SEGON.- TRAMETRE l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la 
seva publicació al DOGC i consegüent executivitat, donant compliment al que disposa l’article 17.6 del 
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
TO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en 
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents. 
 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats que constin a l'expedient administratiu als efectes 
oportuns. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde, que destaca la transcendència d’aquest punt de l’ordre del dia, 
l’aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Aiguafreda.  
 
El Sr. Alcalde exposa el recorregut històric d’aquest POUM, comenta que al setembre del 2009 es va 
fer el primer informe per dur a terme la modificació del POUM d’Aiguafreda, aquets tràmits han 
tingut diferents etapes, destaca per exemple la prescripció de l’Agència Catalana de l’Aigua, una de 
les més de 30 entitats i organismes que han incidit directament en la redacció del POUM, per 
qüestions d’inundabilitat. En tot cas, continua el Sr. Alcalde, la modificació es va aprovar al setembre 
del 2017, i es va trametre a la Comissió Territorial  d’Urbanisme, qui va fer suggeriments i 
prescripcions que es van incorporar al primer text refós, i al 2019 formalment, la Comissió va aprovar 
el POUM supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un nou text 
refós, amb altres prescripcions ara incorporades per l’equip redactor, per poder tenir definitivament 
el POUM tancat.  
 
El POUM tancat suposarà que tots els ciutadans que s’interessin amb un tema urbanístic no hagin 
d’estar pendents ja de dues legislacions, l’antiga i la nova, i aquest POUM significa un aposta pels 
propers 20, 30 o fins i tot 40 anys del municipi d’Aiguafreda.  Continua el Sr. Alcalde explicant que el 
POUM dels anys 79-80 va ser dels primers que es van fer en el seu moment, diu, vull fer una 
referència personal, jo en aquell moment era estudiant i vaig venir a l’Ajuntament a interessar-me 
com funcionava el POUM, i em va semblar força avançat, era un POUM però previst per 20 anys i 
n’ha durat 40, de manera que calia modificar-lo, tot i que ha estat un gran POUM, que venia inspirat 
per l’anomenada escola de Sabadell, un grup d’arquitectes i urbanistes joves que van apostar per un 
planejament, a finals de la dècada dels setanta molt progressista i avançant que es va poder 
implementar en alguns plans d’ordenació d’aquells moments. En tot cas, explica el Sr. Alcalde que la 
implementació que van fer els Alcaldes d’Aiguafreda de l’antic POUM ha fet veure que aquest era 
encertat, la prova és que si hem de mirar aquells aspectes urbanístics del nostre municipi que no ens 
agraden totes són anteriors a aquest POUM que ara enterrem.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde, diu vol fer fa una pinzellada ràpida del nou POUM, està adaptat als nous 
POUMS que s’estan fent ara, sobretot respecte a la sostenibilitat, com pocs n’hi ha, sent un digne 
hereu del POUM que hi havia fins ara. Explica el Sr. Alcalde que actualment hi ha molts POUMS que 
estan encallats, fa esment al Pla d’ordenació del Montseny, el POUM de Blanes etc. el nostre és dels 
pocs que han pogut avançar, diu el Sr. Alcalde, tot i les restriccions que hi ha hagut, degut a la 
ubicació física del municipi. En tot cas el nou POUM conjuga la protecció del medi amb la protecció 
de les persones, un dels riscos més grans que tenim al poble, la inundabilitat, crec que amb aquest 
POUM queda perfectament conjugada des del punt de vista de la protecció i el respecte al medi. En 
tot cas, el famós Pla d’Ordenació del 2005 de la Ronda del Congost queda anul·lat per aquest POUM. 
 
Per alta banda, segueix el Sr. Alcalde, el POUM preveu un creixement harmònic del poble, de manera 
molt sostinguda, i a diferencia de la majoria de POUMS que tots aprofiten per fer créixer aquella part 
d’urbà consolidat que algun dia podrà ser urbanitzat, decreix, especialment al sector de Puig Sec, tot 
el sector del molí de vent, més enllà del carrer Barcelona, on l’anterior POUM preveia una àrea 
d’extensió gran. Explica el Sr. Alcalde que les noves normatives i l’adhesió a la Reserva de la Biosfera 
del Montseny al 2015, han marcar severament el desenvolupament urbanístic de sectors del 
municipi afectats pels tres règims de protecció que graven sobre Aiguafreda: la Xarxa Natura 2000, el 
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Parc Natural del Montseny i la Reserva de la Biosfera. De fet, en l’aprovació d’aquest POUM, un dels 
aspectes que més ha perllongat en el temps el tràmit, va ser l’aprovació de la Reserva de la Biosfera. 
L’adhesió del municipi d’Aiguafreda a la reserva es va aprovar per unanimitat al Ple, i es tracta d’una 
catalogació que atorga la UNESCO a aquells espais que conjuguen el respecte al medi ambient amb el 
respecte a la vida de les persones, a Catalunya només n’hi ha dos, un és el Delta de l’Ebre i l’altre és 
el Parc Natural del Montseny. El Delta és un exemple clar, s’hi poden cultivar arrossars, la gent ha de 
poder viure gràcies a la natura i preservant-la, la necessitat d’equilibri és molt clara. En el cas del 
Montseny és va atorgar perquè el tipus de vida dels pobles que envoltem el Montseny tenia molta 
relació amb el món del bosc, la relació de bosc – natura- poble- zona urbana es mantenia en tot el 
perímetre del Montseny d’una manera bastant equilibrada a diferència d’altres llocs. Així doncs, 18 
municipis es van adherir a la Reserva de la Biosfera, però l’inconvenient era la despoblació del 
Montseny, un dels requisits per la reserva, és que hi hagi vida, i el Montseny no arribava als 3000 
habitants, descomptant els municipis. Malgrat això es va trobar una via per mantenir i no renunciar a 
la Reserva de la Biosfera a través d’una aprovació de la expansió de l’àmbit de reserva que cobrís tots 
els municipis, de manera que Aiguafreda, va passar ser part íntegrament de la reserva. Aquesta 
expansió es va aprovar per 17 municipis menys un, que va ser Sant Feliu de Buixalleu, que va 
demanar quedar-ne exclòs perquè els condicionava sense ser Parc Natural del Montseny. En tot cas 
els 17 municipis ens varem comprometre, integrant els nostres habitants dintre de l’àmbit de la 
reserva, fet que té avantatges, però la contrapartida és que són d’aplicació un seguit de normatives 
molt restrictives amb el creixement urbanístic per mantenir aquest equilibri. Aquest paquet de 
condicionants urbanístics ha afectat i dificultat doncs la tramitació i aprovació del nou POUM, que 
finalment recull l’equilibri requerit per la Reserva de la Biosfera i la vida del nucli urbà.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona la paraula als portaveus dels grups municipals.  
 
El regidor d’ERC, Sr. Pujol, diu que votaran a favor, i que espera que aquesta vegada definitivament el 
veiem publicat. Afegeix el Sr. Pujol que està d’acord que és un bon Pla, que s’ha torbat una bona 
solució al pitjor que teníem que es va aprovar sobre la llera del Congost, i diu creu que aquest POUM 
també durarà 40 anys, ja que aquesta expansió que es preveu encara que sigui petita, fins ara no s’ha 
pogut portar a terme. Diu, que recorda que es preveia arribar a 6.000 habitants, i estem a 2.500, tot i 
que potser no convé massa.  
 
Respon el Sr. Alcalde, que aquest debat sobre el creixement és interessant, que sinó recorda 
malament es preveia un creixement de 4.500 habitants o 5.000 a l’anterior POUM, que no es va 
complir, estaven obligats a fer aquestes previsions, però ara mateix no es preveu un gran canvi en els 
propers 30-40 anys.  
 
El Sr. Pujol també comenta, que és cert, que en tot cas els grans lastres urbanístics, els tenim d’abans.  
 
El regidor de la CUP, Sr. Calvache comenta que s’abstindran i vol explicar el perquè. Diu que seria bo 
recordar que en aquest poble el tema del POUM s’ha fet servir sempre com a arma política, destaca 
que es va voler implantar un altre POUM i es va rebutjar amb una campanya molt bruta en contra, i 
recorda que això a Convergència li va servir per tornar a guanyar les eleccions, simplement recordar-
ho. Explica el Sr. Calvache que aquell POUM que proposava Convergència era un Pla faraònic, gens 
realista, que costava 5 milions d’euros, que havia de posar l’Agència Catalana de l’Aigua estant en 
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fallida tècnica. En tot cas, diu el Sr. Calvache ens alegrem que s’hagi modificat aquest POUM, 
suprimint aquells aspectes que no eren realistes, més controvertits o per parlar clar, diu, “de la 
cultura del totxo”, com amb el tema de la ronda del Congost, o fer 70 cases amb els baixos 
possiblement inundables a la llera del riu etc.   
 
Continua el Sr. Calvache dient que recorda que la primera campanya de la CUP en aquest poble  va 
ser “Un altre POUM és possible”, hi han estat molt a sobre, i estan contents de les modificacions que 
s’han fet, i l’aposta al respecte al medi ambient, però ha quedat clar el seu motiu per l’abstenció.  
 
El Sr. Alcalde intervé dient que vol fer un parell de puntualitzacions, explica que la ronda del Congost 
es va aprovar al 2005 sent un pla de desenvolupament que l’anterior POUM permetia, i l’actual 
POUM ho rectifica, efectivament allà hi havia prevista una edificabilitat a primera línia de la llera del 
riu que s’ha reduït, no ha desaparegut del tot, perquè el sector darrera dels traginers permet una 
certa edificabilitat al no ser zona inundable.  
 
Per altra banda el Sr. Alcalde destaca que el POUM que s’aprova es va tirar endavant l’any 2009 per 
l’equip del Sr. Jordi Sambola, llavors es van fer varies modificacions o  rectificacions quan va arribar el 
govern de Convergència, perquè per exemple, no es preveia cap protecció davant de rambles 
inundables, no va ser l’Ajuntament d’Aiguafreda però que s’hi va oposar fermament, va ser l’Agència 
Catalana de l’Aigua seguint la normativa Europea, i que va propiciar haver de buscar aquesta fórmula 
que preveu una zona de passeig, anul·lant la ronda i l’edificabilitat en zones inundables. Un altre 
rectificació és la previsió de blocs de pisos molt alts, a l’entrada del poble, al Bar Miguel, quedava al 
mateix pla de façana de la CEMSA amb un seguit de blocs de pisos molt alts quedant tot encaixonat, 
doncs s’ha esmenat deixant una zona verda per esponjar l’espai. Més coses, la zona comercial del 
poble estava previst que es desplacés tot al Passeig de Catalunya, aquí l’equip redactor va rebre 
l’encàrrec que es mantingués la zona comercial del poble a l’eix comercial actual, que és petit, però 
que funciona i encaixa amb l’estructura tradicional del nostre poble. En tot cas al Passeig de 
Catalunya si que hi ha anat a parar un element comercial, que és el supermercat que hi tenim.  
 
Continua el Sr. Alcalde destacant que un altre aspecte, que era omplir els sector de creixement 
perifèric com pot ser l’eixample nord  o com pot ser Serrabanda amb cases unifamiliars adossades i 
pisos, es va creure que valia la pena mantenir l’estructura que ja tenia el creixement de Serrabanda i 
de l’Eixample nord de casa amb jardí, i deixar un espai a la part urbana més propi d’habitatge 
plurifamiliar. Per tant hi ha hagut modificacions importants, i diu el Sr. Alcalde, vull lloar la feina feta 
tant de l’equip inicial que el van tirar endavant, l’equip del Sr. Jordi Sambola, com de l’equip 
posterior que va fer aquestes modificacions que han permès cobrir tots els aspectes que ha demanat 
la Comissió Territorial d’Urbanisme, amb un respecte al medi com pocs POUMS tenen. La prova 
definitiva és que aquest POUM és un dels pocs de Catalunya que decreix a nivell urbanístic, ja que 
estem molt condicionats per la l’entorn natural on ens trobem , el Parc Natural i tres camins d’Aigua, 
lleres fluvials, que redueixen l’espai de creixement. Comenta també el Sr. Alcalde que l’únic 
inconvenient que hi pot haver és que Aiguafreda es converteixi en un poble per rics, i cal vigilar que 
això no passi.  
 
Intervé el Sr. Calvache, dient que com anècdota també voldria recordar que es va fer una campanya 
amb diversos partits polítics per fer una consulta sobre la Ronda Congost i l’Alcalde Jordi Sambola 
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s’hi va negar. 
 
Pren la paraula el Sr. Pujol i explica en referència el que ha comentat el regidor de la CUP, que cal 
reconèixer que en el seu dia la campanya de màrqueting que va saber fer Convergència sobre el 
POUM va ser molt efectiva, quan la realitat diu que la inundabilitat d’aquell moment segueix sent la 
mateixa, però també és cert, que el mateix equip redactor del Pla de l’equip d’en Sambola, és el 
mateix que l’ha acabat, però si que hi va haver una campanya que va tenir molt èxit.  
 
El Sr. Calvache comenta que també recorda una altra campanya que es va impulsar des de 
Convergència i Unió, “ un poble segur” i diu que no sap si després va baixar en picat la delinqüència,  
creu que no, però en tot cas van ser campanyes molt brutes. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquest comentari potser no es pertinent al no estar relacionat amb el POUM, i 
el Sr. Calvache diu que si, que només l’hi ha vingut al cap en relació a les campanyes esmentades.  
 
No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, 
que és APROVADA per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) vots a 
favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i una (1) abstenció del Grup Municipal 
CUP-Amunt Aiguafreda. 
 
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 21:37 , de la qual cosa en dono fe. 
 

L’Alcalde                                            La Secretària  interventora acctal.    
 Miquel Parella  i Codina             Meritxell Pedrosa Puigbarraca 


