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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2020 (NÚMERO 
9/2020) 
 
 
ASSISTENTS:      Alcalde                Sr. Miquel Parella Codina 
 

Regidors:            Sr. Enric Cruells Carrió 
Sra. Elena Font Sala 
Sra. Gemma Brunet Ferrer 
Sr. Pere Molera Puig 
Sra. Montserrat Plata Puig 
Sr. Marc Pedrosa Revilla 
Sr. Salvador Pujol Carbonell 
Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 
Sra. Cristina Martín Sanglas 
Sra. Ana Asensi Urrea 
 
 

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els 
regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària Interventora Accidental de la 
Corporació, la senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca i la Tècnica d’Administració General, Maria 
Bonet Pujol, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre legal de membres 
que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió ordinària plenària convocada pel dia d’avui. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde que dona la benvinguda a tothom i, seguidament, es passen a 
tractar els punts de l’ordre del dia. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE  

2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 

3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 86/2020 DE MODIFICACIÓ DE LES MESURES 

ORGANITZATIVES I FUNCIONAMENT DELS DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS PER LA COVID-19, 

DAVANT L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 926/2020 DE 25 D’OCTUBRE DE 

2020  

4. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 

1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS 
 

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

- Acta del Ple ordinari núm. 6/2020, de 15 de setembre de 2020 
- Acta del Ple extraordinari núm. 7/2020, de 29 d’octubre de 2020 
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- Acta del Ple extraordinari núm. 8/2020, de 26 de novembre de 2020 
 
No havent-hi cap intervenció el Sr. Alcalde dona per aprovades les actes de Ple esmentades. 
 
2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 

 

2.1 Resolucions d’Alcaldia: 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura dels decrets d’Alcaldia dels quals es dona 
compte, del número 63 al 92, segons extracte indicat a continuació:  
 

NÚM. DATA EXPEDIENT 

DECRET 2020-0092   24/11/2020  
Expedient 631/2020 - Resolució procediment restauració realitat jurídica alterada, 
obres en curs d’execució 

DECRET 2020-0091  23/11/2020  Expedient PLN/2020/8 - Convocatòria Ple extraordinari 26 novembre de 2020  

DECRET 2020-0090  20/11/2020  Expedient 918/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0089   16/11/2020  Expedient 899/2020 - Llistat de sancions ORGT  

DECRET 2020-0088   02/11/2020  Expedient 836/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0087  26/10/2020  Expedient PLN/2020/7- Convocatòria Ple Extraordinari 29 octubre 2020 

DECRET 2020-0085  26/10/2020  
Expedient 752/2020 -Ampliació funcionari interí per raons d’urgència, excés i 
acumulació de tasques COVID-19.  

DECRET 2020-0084 23/10/2020  Expedient 803/2020 - Resolució renovació targeta aparcament persones discapacitat 

DECRET 2020-0083   19/10/2020  Expedient 799/2020  - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0082  14/10/2020  
Expedient 723/2020 - Nomenament personal laboral temporal- reforç servei neteja 
equipaments municipals COVID-19  

DECRET 2020-0081  08/10/2020  
Expedient 765/2020 - Resolució sol·licitud renovació targeta aparcament persones 
discapacitat  

DECRET 2020-0080  06/10/2020  Expedient 767/2020 - Llistat de sancions ORGT  

DECRET 2020-0079   02/10/2020  
Expedient 752/2020 - Nomenament de funcionari interí per raons d’urgència, excés i 
acumulació de tasques, COVID-19  

DECRET 2020-0078   02/10/2020  Expedient 602/2020 - Oferta pública d'ocupació 2020  

DECRET 2020-0076   25/09/2020  Expedient 734/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0075   23/09/2020  Expedient 723/2020 - Reforç servei neteja equipaments municipals COVID-19  

DECRET 2020-0074  22/09/2020  
Expedient 706/2020 - Resolució sol·licitud renovació targeta aparcament persones 
discapacitat  

DECRET 2020-0073   20/09/2020  Expedient 707/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0072  15/09/2020  Expedient 285/2020 - Acceptació subvenció temporal Glòria- ACA 

DECRET 2020-0071  15/09/2020  
Expedient 631/2020 - Incoació expedient per la restauració de la realitat física alterada 
per obres en curs d'execució 

DECRET 2020-0070  09/09/2020  Expedient PLN/2020/6 - Convocatòria Ple ordinari 15 setembre de 2020 

DECRET 2020-0069   31/08/2020  Expedient 641/2020 - Resolució renovació targeta aparcament persones discapacitat 

DECRET 2020-0068   31/08/2020  Expedient 656/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0067   21/08/2020  Expedient 633/2020 - Resolució renovació targeta aparcament persones discapacitat 

DECRET 2020-0066  20/08/2020  Expedient 495/2020 - Nomenament funcionari interí - Arquitecte municipal  

DECRET 2020-0065 20/08/2020  Expedient 496/2020 - Cessament arquitecte municipal per renúncia voluntària 

DECRET 2020-0064  09/08/2020  Expedient 592/2020 - Resolució al·legacions sanció trànsit ORGT 

DECRET 2020-0063   31/07/2020  
Expedient 605/2020- Esmena delegació funcions Secretària- Interventora accidental 
vacances. 

 
Intervé la regidora d’ERC la Sra. Martín apunta que falten dos decrets, el 77 i el 86. 
 
Pren la paraula Secretaria, aclarint que el decret 86 està en l’ordre del dia, i se’n donarà compte en 
aquesta sessió, i el núm. 77 es tracta d’un error, la persona que va tramitar el document el va enviar 
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per error al llibre de decrets, però es tracta d’un certificat de l’acord del Ple sobre les Escoles Velles,  
aquest error fa saltar automàticament la numeració i no es pot corregir. 
 
No havent-hi cap intervenció, el Sr. Alcalde  dona pas al següent punt de l’ordre del dia.  
 
2.2 Juntes de Govern Local 
 
El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna consulta o suggeriment respecte l contingut de les actes de ses-
sions de Junta de Govern que es relacionen a continuació: 
 

- Núm. 15/2020 de 28 de juliol de 2020 
- Núm. 16/2020 de 8 de setembre de 2020 
- Núm. 17/2020 de 22 de setembre de 2020 
- Núm. 18/2020 de 6 d’octubre de 2020 
- Núm. 19/2020 de 20 d’octubre de 2020 
- Núm. 20/2020 de 3 de novembre de 2020 
- Núm. 21/2020 de 10 de novembre de 2020 
- Núm. 22/2020 de 17 de novembre de 2020 
- Núm. 23/2020 d’1 de desembre de 2020 

 
El Sr. Alcalde destaca que hi ha una observació que li han fet arribar sobre unes sigles i el seu 
significat. Aclareix que fan referència a l’ocupació de la via pública, i corresponen a unes obres de 
Gas Natural, Naturgy, i impliquen un ingrés q per taxa d’ocupació de via pública.  
 
No havent-hi cap intervenció, dona pas al següent punt de l’ordre del dia.  
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 86/2020 DE MODIFICACIÓ DE LES MESURES 
ORGANITZATIVES I FUNCIONAMENT DELS DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS PER LA COVID-19, 
DAVANT L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 926/2020 DE 25 D’OCTUBRE DE 2020  
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura del decret corresponent. 

 

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 de la 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 
ciutadans. 

 
En data 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 
 
Les mesures adoptades per l’administració estatal i autonòmica al llarg d’aquesta crisi sanitària, han 
variat en funció de l’evolució de la situació epidemiològica, però s’han caracteritzat per una restricció 
de la mobilitat de les persones per a la contenció del brot epidèmic. En l’àmbit de la gesQó 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’impacte econòmic i social de la COVID 19, que va impulsar la 
preferència del treball a distància sempre que tècnicament i raonablement fos possible. 
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Aquesta situació d’excepcionalitat, ha suposat que aquest Ajuntament adoptés un seguit de mesures 
de prevenció, protecció i organitzaQves orientades a la garanQa de la prestació dels serveis declarats 
essencials, assegurant també la preservació de la salut dels empleats 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 de la COVID-19.  
 
A l’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, i en 
coherència, en data 30 d’abril de 2020, mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 26/2020 es modifica la 
resolució d’Alcaldia núm. 18/2020.  
 
Així mateix, en data 5 de juny de 2020, mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 36/2020 es va aprovar el 
Pla de contingència davant de la COVID-19 de l’Ajuntament d’Aiguafreda per garantir, d’acord amb la 
normativa vigent, i les recomanacions de les autoritats sanitàries, un retorn segur a l'activitat laboral 
presencial. 
 
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. 
 
Així doncs, en data 30 de juliol mitjançant resolució d’Alcaldia núm.49/2020 es modifiquen de nou les 
mesures organitzatives i funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu de la COVID-19, 
d’acord amb les recomanacions de les autoritats competents per l’anomenada etapa de represa. 
 
No obstant, la situació actual d’evolució de la pandèmia, amb l'aparició de nous brots epidemiològics i 
noves cadenes de transmissió d'abast comunitari, que comprometen la integritat i la salut de les 
persones, atenent la situació sanitària que concorre i davant les mesures preses i recomanacions de les 
administracions de l'Estat i Autonòmica, l’Ajuntament d’Aiguafreda ha d'adoptar novament les 
mesures que siguin necessàries per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, i els seus treballadors, 
i contenir la progressió de la malaltia. 
 
Vist el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara novament l’estat d’alarma per 
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, així com la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, 
de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Atès que novament, cal adequar els aspectes organitzatius i els decrets dictats per aquesta Alcaldia a 
les noves regulacions i situacions de la pandèmia, considerant arran de les mesures dictades per la 
COVID-19 es manté la potenciació del teletreball quan la naturalesa de l’activitat laboral ho faci 
possible.  
 
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. 
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Per tot això, RESOLC 
 
PRIMER.- Acordar la prestació i criteris de funcionament dels diferents serveis municipals de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda amb motiu de la 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 50% de presència al lloc de treball, preferiblement de 09:00h a 

14:00h. La resta del personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la 

mesura del possible. 

 

L’atenció al ciutadà de forma presencial es realitzarà de 9:00h a 13:00h, en la mesura del 

possible, i en funció de l’evolució epidemiològica.  

 

L’atenció general queda assegurada permanentment a través del telèfon d’atenció al públic 24 

h (606 981 111), i a través del correu electrònic (aiguafreda@aiguafreda.cat) o de les xarxes 

socials. 

 

Secretaria i intervenció econòmica: 

S’estableix un servei mínim d’un 50% de presència al lloc de treball, preferiblement de 09:00h a 

14:00h. La resta del personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball. 

 

Serveis Socials municipals: 

Es prestarà el servei en funció de l’evolució epidemiològica, i d’acord amb les mesures 

acordades amb el Consell Comarcal.   

 

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

S’estableix un servei mínim d’un 50 % de presència al lloc de treball. La resta del personal 

desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la mesura del possible. 

 

L’atenció al ciutadà es realitzarà preferentment per telèfon o mitjançant videoconferència 

demanant cita prèvia aiguafreda@aiguafreda.cat. Només es prestarà atenció presencial en 

aquells casos indispensables en la mesura del possible, i en funció de l’estat de la situació 

epidemiològica.  

 

Serveis de suport exterior amb presència física en dependències municipals (urbanisme, cultura 

i patrimoni, servei informàtic...) 

S’estableix un servei mínim d’un 50 % 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 

Es manté el servei amb els horaris habituals. 

 

•••• Brigada municipal (obres i serveis) 

Es manté 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 d’edificis (escola, casal, CAP, Ajuntament i altres dependències municipals)  

Es manté el servei. S’observaran totes les mesures de protecció personal i col·lectiva, amb la 
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distància de seguretat entre treballadors. 

 

•••• Neteja de carrers 
Es manté 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. Es prioritzaran les tasques de 

desinfecció dels espais públics. 

 

•••• Consergeria escola 
Es manté el servei d’acord amb les mesures corresponents a l’àmbit educatiu adoptades per les 

autoritats competents.  

 

•••• Deixalleria 

Es manté el servei habitual. 
 

•••• Punt d’Informació 

Es manté el servei habitual.  

 

•••• 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. Els treballadors especialment sensibles, desenvoluparan la seva tasca preferentment en 
modalitat de teletreball, en la mesura del possible, d’acord amb el Pla de contingència aprovat 
mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 36/2020, sempre de conformitat amb l’establert i segons les 
recomanacions de les autoritats sanitàries competents, i els serveis de vigilància de la salut i prevenció 
de riscos laborals.  
 
TERCER.- Les mesures recollides en aquesta resolució entraran en vigor des de la data de la seva 
signatura i es mantindran en tant la crisi sanitària ho requereixi, segons les recomanacions i mesures 
adoptades per les autoritats sanitàries, sense perjudici de què en qualsevol moment puguin ser 
susceptibles de modificar-se, en relació, en tot cas, amb la situació epidemiològica. 
 
QUART.- Traslladar aquest acord a tot el personal de l’Ajuntament, i comunicar-ho a tots els regidors i 
regidores de la Corporació.  
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri. 
 

 
No havent-hi intervencions, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
4. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES  
 
4.1 Mocions 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a les mocions presentades pels diferents grups municipals. 
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 

MOCIÓ PER A LA POSADA EN MARXA, DEFINITIVAMENT, DE LA COMISSIÓ SOBRE LES 
ESCOLES VELLES 
 
En el passat Ple extraordinari del mes de juliol sobre les Comissions, se’ns va respondre a la 
creació de la comissió de les Escoles Velles, que aquesta comissió ja estava aprovada des del 
mandat anterior. Res més lluny de la realitat: sí que ho està. Ara bé, la nostra insistència, 
seguint amb la transparència, pluralitat i consultant a la població, ens porta a puntualitzar 
cronològicament aquest fet. Seria aquest: 

• Al desembre de 2015 es va aprovar la moció per crear una Comissió per a les Esco-
les Velles. 

• Al juny de 2016 vam preguntar i la resposta no va ser gaire clarificant. 

• Al març de 2018 vam tornar a presentar la moció,més detallada, i es va tornar a 

aprovar. 

• Al desembre de 2019 vam tornar a preguntar sobre les Escoles Velles i ens vàreu 
assegurar que les decisions serien compartides: “Sí, es farà la Comissió des de zero 
per anar explicant com es desenvoluparà el tema”. 

• Juliol del 2020: proposem de nou la creació de la pertinent comissió i se’ns respon 
que ja està creada(?). 

En aquest sentit, estenem la mà de nou a l’equip de govern, per a treballar conjuntament 
aquesta nova implantació que seria un bé general, a l’hora que compliríem un dels desitjos 
de la població reflectit en l’última enquesta que hem fet al mes d’octubre d’enguany. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM d’Aiguafreda proposa al ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació del següent 

ACORD: 

PRIMER. Creació de l’equip de treball, amb representants dels grups municipals, entitats i 
ciutadania en general que hi volgués participar, per a tal fet. 

 
El Sr. Alcalde pren la paraula i aclareix que en el mateix redactat que ERC heu presentat ja citeu que 
el juliol del 2020 es va proposar la creació d’aquesta Comissió, i en el seu moment ja es va votar, i 
negativament, perquè es va dir que ja estava creada. La Comissió, de fet, potser no amb les 
característiques o prerrogatives que des del vostre grup hauríeu volgut, ha funcionat i ha sigut 
totalment informativa. Ens hi hem trobat els 3 caps de llista per parlar fins a 4 ocasions: El 24 
d’octubre del 2019 quan es va incorporar la petició en el PUOSC, el 14 de maig ens vàrem trobar una 
altra vegada, on es va presentar la memòria valorada i el projecte inicial per saber el què ens podria 
costar. Hi ha hagut un seguiment. Posteriorment el 12 de novembre ens vàrem trobar per presentar 
un procés de participació ciutadana. És a dir, sí que hi ha hagut aquest seguiment i la Comissió ha 
anat funcionant. Per això no entenc que es torni a presentar una altra vegada quan ja s’ha votat 
aquest punt. 
 
Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol dient que aquesta Comissió no ha estat mai creada, i així vol que 
consti en acta textualment: El senyor alcalde es nega a crear la Comissió que correspon a les Escoles 



 

 
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 
 

Velles. Perquè si ha estat portada, no s’ha nomenat mai la gent que en forma part. Això no és complir 
amb el què s’aprova. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i aclareix que la Comissió funciona i s’informa, tal com acabo de dir. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que el què funciona és una altra cosa.  
 
El Sr. Alcalde aclareix que la Comissió funciona i s’informa. No hi havia cap obligació en aquesta 
legislatura de fer-la. S’havia aprovat en l’anterior, i ens havíem compromès en mantenir les reunions 
per poder-la tirar endavant. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que l’alcalde es va comprometre a què la Comissió funcionaria des 
del punt 0, per tant, per funcionar com a Comissió ha d’estar creada, i ha de tenir noms i cognoms 
dels elements que en formen part. Si ho vols, tant em fa que siguin els 3 caps de llista com 25. Però la 
realitat és aquesta. Que estàs explicant-ho per l’altra banda sí, però no està feta la Comissió. No té 
noms i cognoms. 
 
El Sr. Alcalde diu que la Comissió ha funcionat amb aquestes dates i amb aquest funcionament, i hi 
ha previstes noves dates. És una Comissió informativa i així ha funcionat. No en tenim cap obligació i 
l’hem mantinguda. Però no digueu que no en tenim voluntat.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que no està creada com a Comissió. Les comissions informatives 
estan formades per X persones i així ho diu la llei. 
 
El Sr. Alcalde diu que el dia en què vàrem portar desafectar les Escoles Velles, i convertir aquell solar 
en una biblioteca, aquell punt per tirar-lo endavant es va poder fer gràcies als vots de Junts per 
Aiguafreda i la CUP, això el 2019. El 2020 es presenta un pressupost on hi ha un projecte que és de 
dotació pressupostaria relacionat amb les Escoles Velles, i hi vàreu votar en contra. També 
presentem un pressupost per tirar endavant el projecte, i hi vàreu votar en contra. Finalment, iniciem 
un procés participatiu on tothom ha complert menys ERC. La deducció que tinc és que no us 
interessen les Escoles Velles. Heu votat no a tot. A més a més, no participeu en el procés participatiu. 
Aquest procés participatiu que vàrem iniciar ha funcionat molt bé, ha sigut un èxit. Hi ha participat 
els nens amb unes propostes molt interessants, i les farem arribar, tal com ens demanàveu a la 
vostra carta. Ho farem públic a les xarxes, però us ho exposarem primer als representants municipals, 
perquè creiem que toca així. Ha participat gent gran, fins a 81 anys que han fet la seva aportació de 
com volien que fos la biblioteca. Finalment, hi ha participant els grups municipals. A 30 de novembre, 
el dia que vàrem tancar el termini, només van contestar la CUP i Junts per Aiguafreda. I finalment, hi 
ha participat la biblioteca amb les necessitats que aquesta pot tenir. Tot això s’ha aplegat i es farà 
arribar a l’equip redactor. I aquest és el resum de totes les propostes participatives. Tothom menys 
ERC. Ens dieu que no tenim voluntat, quan vosaltres dieu no a tot.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu, nosaltres hi vàrem participar a través de la Comissió. 
 
El Sr. Alcalde diu, que se sap que en política quan vols que una cosa no funcioni es crea una comissió 
expressament. Això ha funcionat perfectament. Tothom ha respost amb data i termini. Estem a 15 de 
desembre. No heu dit res. 
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El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que perdona, com que no hem dit res? El 4 de desembre es presenta 
l’altra part de la moció que em vàreu contestar per mail, on es deia que se’ns tractaria en aquest ple 
igual que l’altre i allà diu molt clar què dèiem. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que no hem acabat aquí. I diu que tenim previstes dues reunions més. 
Aquestes reunions d’aquesta Comissió que estarà a càrrec dels caps de llista, i aquesta vegada, per la 
naturalesa del tipus de reunió que tindrem, tindrà una transcendència més gran. Es farà una primera 
visita a les Escoles Velles tal com estan ara, per poder-ne tenir tots coneixement. I segona, es farà 
una reunió amb l’equip redactor, que ja estan avisats, perquè ens expliquin a tots com tenen pensat 
encarar les peticions ciutadanes. Una la farem abans de finals d’any, si podem, i l’altre a 
començaments de l’any vinent. I ara el què faré, perquè n’hem de tenir tots coneixement, és repartir 
la participació. I lamento que ERC amb l’interès que ha demostrat, a part de votar que no en tot, no 
ens hageu fet arribar aquesta proposta.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que el resum d’aquesta última que t’havíem posat perquè la primera 
aquesta que havíem llegit era de l’octubre, et demanàvem una reunió amb l’equip director que 
tramita el projecte. Ja l’has contestat. Segona, et demanàvem que a la Comissió es posessin noms i 
cognoms i que comences a funcionar. Només demanàvem això. Si defineixes aquest pla a prova que 
la Comissió està creada pels 3 caps de llista, estic d’acord. Però està creada la Comissió o no? No pot 
funcionar una cosa no creada. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que ara no ens agafarem amb el llenguatge, per dir que no està creat. Si ha 
funcionat i el funcionament ha estat en els punts claus, que han estat: en què destinarem els diners 
que puguin arribar de la Generalitat? Com serà el projecte? Quina memòria valorada hi ha? Aquí ho 
tenim, el primer que va ser, a la que ho vam tenir a les mans, va ser comunicar-ho als grups polítics. 
Finalment, tercer punt, iniciem un procés de participació ciutadana, comunicat aquí. Els passos s’han 
fet. Potser no amb el format que us agradaria, però els passos s’han fet, hi ha hagut les reunions i 
una feina feta. Lamento que des del primer moment fins a l’últim, no hi ha hagut res a favor. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol, aclareix que no t’ho discuteixo gens, però el que et discuteixo és el 
motiu del perquè no poder crear la Comissió com Déu mana. La consideres creada? 
 
El Sr. Alcalde diu que ja es va crear en una altra legislatura. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que la de l’altra legislatura no pot servir, perquè no hi ha la mateixa 
gent. 
 
El Sr. Alcalde pregunta per què presenteu aquesta una altra vegada si ja es va votar que no.  
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi creu que potser és cert que s’ha convocat aquesta Comissió, 
però no s’ha presentat amb nom de Comissió de les Escoles Velles. Potser aquest és l’error. El què és 
cert, és que les reunions s’ha anat fent i s’ha anat informant. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa dona la raó a la Sra. Asensi i diu que els han anat informant, però que 
no han pogut posar un granet de sorra en cap moment. 
 
El Sr. Alcalde diu que en el moment que hi ha l’ocasió de fer-ho, aquell dia no es presenta res. 
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El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa diu, Miquel sempre ens agafem al pitjor. Nosaltres portem una 
trajectòria de molts mesos i gairebé anys parlant sobre el tema de les Escoles Velles. I ara a la que 
heu fet una mica de feina ens ho refregueu per la cara. Ens heu donat 15 dies.  
 
El Sr. Alcalde aclareix que eren 2 setmanes, del 14 de novembre al 30 de novembre. Ha respost 
tothom, des de nens de 6 anys fins a la gent gran. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa diu que ho van fer el dia 4 de desembre, tan aviat com van poder. Ja 
està, fem-ho així. Queda entesa la vostra postura. No hi ha problema.  
 
El Sr. Alcalde diu que de tots els passos que hem fet per tirar endavant la biblioteca, a tots heu votat 
que no.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa aclareix que si no poden debatre des de zero, com tu textualment vas 
prometre, no podem votar a favor.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol aclareix que no hem votat en contra els diners de la biblioteca, sinó 
contra un pressupost concret en global, perquè no es pot votar per parts.  
 
El Sr. Alcalde diu Salvador, que ets veterà de la política. Hi ha un altre punt de vista a l’hora de votar 
uns pressupostos que no t’agraden. La lectura quina va ser? Doncs hi ha coses que poden estar bé, 
però votem que no. El motiu és el vostre i no hi entraré. L’altra lectura és dir: Nosaltres no els hem 
fet, votaríem que no en aquest pressupost, però veiem que hi ha punts molt interessants, era difícil 
dir que no a aquests pressupostos que sí que són interessants. Doncs per aquest motiu, allò que 
voldríem més compensa la balança i ens porten a votar que sí. O encara una altra actitud, la dels 
vostres predecessors, que quan votàvem un pressupost ens deien: No els hem fet nosaltres. No és el 
nostre, però hi ha punts que són interessants. Per tant, no volem que la ciutadania deixin de tenir 
aquests valors que seran bons per ells. Per tant, ens abstenim. És una postura més positiva, i no 
aquesta que tot ha estat que no. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que això t’ho contradic, perquè hem presentat una esmena al 
pressupost, en la qual hi afegim una cosa. Per tant, si mires l’esmena t’estem dient: Vàrem votar en 
contra, però el pressupost no diem que estigui malament, sinó que diem que el volíem ampliar. Amb 
cent cinc mil euros (105.000 €). 
 
El Sr. Alcalde diu que està dolgut per aquesta esmena. No m’agrada, ho haig de dir. No m’agrada 
perquè ens feu anar malament i ens feu començar l’any vinent amb un pressupost prorrogat. Quan 
vosaltres teniu l’opció en el Ple de presentar-la, de debatre-la i potser hagués circulat. Ara ja no és el 
moment. Són pals a les rodes. No ho hauríem de fer així. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que són els mateixos pals a les rodes que vosaltres ens esteu posant 
a l’hora de crear una Comissió de veritat, amb noms i cognoms. Està funcionant una altra cosa, però 
no una Comissió informativa de les Escoles Velles. 
 
El Sr. Alcalde diu sobre el tema del pressupost, haurem de fer un Ple extraordinari per aquest punt. 
Amb el que significa. Això és una interrupció del funcionament de la dinàmica que dúiem, quan 
vosaltres teniu un privilegi que no té un ciutadà: La de presentar-vos en un Ple. Això no s’ha 
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presentat ni es va dir. A més aquell Ple va ser telemàtic amb interrupcions. Per si de cas, quan es va 
acabar, vaig demanar a Secretaria que us demanessin per escrit tot allò que havíeu volgut dir, i que 
per causa de les interrupcions, potser no s’havia entès. Ara he tornat a agafar tot l’escrit que havíeu 
portat, per saber si allà hi havia algun punt dels cent cinc mil euros (105.000 €). No en dèieu res. Ha 
sigut després que ho heu comentat. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol aclareix que el què va dir a l’escrit és el que va dir. No el què volia dir o el 
que volia deixar de dir. Doncs diré just el que vaig dir. Que no sé si ho vau sentir o no. És el que vaig 
fer. No vaig afegir res més.  
 
El Sr. Alcalde aclareix que clar, ara m’ho he tornat a mirar i llavors ara ens recordem tard d’una cosa 
que volem fer. Ens fa anar malament, a la dinàmica de l’Ajuntament. I justament, això està 
aconseguint una cosa. Esteu aconseguint l’efecte contrari del que perseguiu. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que no. Perquè està passant perquè no es va publicar fins al 7, 
perquè la nostra intenció era, que just ho poguéssim passar en aquest Ple. 
 
El Sr. Alcalde, diu que aquí ens posaríem d’acord, perquè ell també va demanar que poguéssim fer-
ho passar per aquest Ple i ho ventilàvem. Després d’una cosa, d’insistir i trucar expressament perquè 
avancessin la publicació. No ha sigut possible. Em sembla que és una irresponsabilitat el què heu fet. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que ha sigut per aquest motiu. La intenció no era ajornar res. La 
intenció era que per aquest Ple de desembre pogués sortir.  
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi diu que pel que està sentint, l’únic problema que hi veig és que 
potser no s’ha convocat aquestes reunions com a Comissió d’Escoles Velles. En principi, estem 
d’acord que hi hagi aquesta Comissió. Estem d’acord en participar. Creiem que ha estat molt positiva 
aquesta participació que s’ha presentat des del govern, això ens ha agradat molt a tots. Nosaltres 
presentem una moció que és la moció del Consell del Poble. Potser totes aquestes comissions es 
poden parlar des del Consell del Poble, que seria una institució més vinculada al poble, i facilitaríem 
tota aquesta feina. El problema és que no s’ha convocat com a Comissió de les Escoles Velles, però 
per participar ho hem fet tots. Potser hauríem pogut participar més també, i que el temps per 
presentar les propostes ha sigut una mica justet, també s’hauria de dir.  
 
La regidora d’ERC, la Sra. Martín destaca el fet de no demanar-nos la nostra opinió respecte a la 
biblioteca de les Escoles Velles, que és el què es farà. Això nega que hi hagi altres propostes, perquè 
ja heu adjudicat que serà una biblioteca. Llavors, nosaltres des de zero no hem pogut opinar sobre 
quina serà la finalitat de les Escoles Velles. Nosaltres i la CUP també, portàvem en el programa més 
coses a valorar i que fins i tot, podríem haver demanat al poble què volien que hi hagués allà. La 
biblioteca és una necessitat, ho sé, però també hi ha moltes altres necessitats en aquest poble que es 
podrien haver cobert amb l’espai de les Escoles Velles. Per tant, també és aquí la reticència que 
tenim nosaltres, on hem rebut informació, però només amb el fet de la biblioteca. Creiem que hi ha  
altres necessitats que no se’ls ha consultat al poble i tampoc a nosaltres.  
 
El Sr. Alcalde, diu que porten molts anys parlant de quina utilitat se li poden donar a les Escoles 
Velles. I han sorgit diverses opcions. Algunes d’elles un centre de salut, un centre cultural biblioteca, 
etc. N’han sorgit unes quantes. S’han parlat. En el nostre programa electoral portàvem que creiem 
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que sent un edifici històric, era més adequat donar-li una finalitat cultural com ja havia tingut, i a més 
a més, creiem que s’adiu més a aquest tipus d’utilitat que no pas a un tema més de l’àmbit sanitari. 
Per això vàrem posar en el nostre programar aquesta voluntat. Per aquest motiu hem tirat endavant 
amb aquest projecte, no perquè ho haguem decidit perquè sí, sinó perquè hi havia un suport a 
aquesta iniciativa que a més a més, era bastant compartida amb la resta de grups. Finalment, l’espai 
dona, perquè en la part del Carrer Núria d’aquell mateix solar hi pogués haver un futur CAP. Estaríem 
parlant d’un edifici nou, ja que on estem ara s’han fet obres de remodelació i ha permès que hi 
hagués dos consultoris que abans no teníem, però és un edifici antic, i adequar-los ja no es fa. Es fan 
de nou. Després de presentar-ho en el programa, es va creure que aquesta era la línia que s’havia de 
seguir. Però vull continuar pensant que és bastant compartit per tots els grups.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és REBUTJADA per, sis (6) vots en contra 
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.  

 

MOCIÓ PER A L’ESTUDI DE LA CREACIÓ DE LA POLICIA LOCAL A AIGUAFREDA 

 

La creació de la Policia Local dotaria a Aiguafreda de més seguretat, més civisme i més tran-

quil·litat al veïnat. D’això n’estem segurs. Ara bé, entenem que requereix cert esforç eco-

nòmic i l’Ajuntament té potencialitat per a fer aquest esforç. A més a més, sempre podem 

trobar subvencions, mancomunar serveis si calgués,... entre altres idees. 

Resulta evident, a més a més,que hi ha problemes clars de coexistència entre vianants i ve-

hicles al poble i l’establiment d’una policia local seria una part de la solució per aquest i al-

tres problemes de convivència ciutadana. 

En aquest sentit, estenem la mà de nou a l’equip de govern, per a treballar conjuntament 

aquesta nova implantació que seria un bé general, alhora que compliríem un dels desitjos 

de la població reflectit en l’última enquesta que hem fet al mes d’octubre d’enguany. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM d’Aiguafreda proposa al ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació del següent 

ACORD: 

PRIMER. Creació d’un equip de treball, amb representants dels grups municipals, entitats i 
ciutadania en general que hi volgués participar, per a tal fet. 

 
El Sr. Alcalde agraeix la intervenció i aclareix que aquí no ho veuen exactament com ells, ja que el fet 
de tenir policia local en un municipi és preceptiu a partir d’un determinat nombre d’habitants que 
nosaltres no tenim. Sí que podríem tenir-la si ho demanéssim. És una petició que s’ha de fer. En 
aquests moments, formalment, ens hi trobem perquè a partir del decret d’abril, els cossos de 
vigilància municipals, per causa de la Covid, van assolir un grau de funcionalitat més, que va en 
relació amb les multes que posen. A Aiguafreda creiem que tenim un cos de vigilants suficients. En 
total 7 vigilants. És un cos dels més densos que tenim en pobles de la nostra mida. Això permet que 
sempre hi hagi una persona de vigilància les 24 hores els 365 dies. Creiem que és un cos suficient. 
Tanmateix, fer una policia local també implica un augment en la partida pressupostària. Sé que heu 
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dit que es poden buscar subvencions. No és tan senzill, i suposaria un augment de despesa. Una altra 
cosa també, que no és un fet menor. Des del moment que constituíssim la policia local, 
immediatament comportaria la possibilitat d’anar armats, i no volem que hi hagi gent armada pels 
carrers del poble. En aquests moments els nostres vigilants no en poden portar. Són vigilants 
informatius, poden sancionar, poder regular el trànsit, poden advertir, poden fer feines dels antics 
agutzils que era notificar, però no van armats. Tenir una policia implica una gran complexitat, també 
legal, que en aquests moments creiem que la dotació pressupostaria ha d’anar enfocada cap a unes 
altres necessitats. Unes necessitats que creiem que aquí tenim ben cobertes amb una plantilla de 7 
vigilants. Aquest és el nostre punt de vista. 
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi diu que potser una policia local més seguretat no dona. Potser 
psicològicament la gent se sent més segura si hi ha gent armada pel carrer. Nosaltres pensem també 
que a nivell de pressupost és molt alt per fer una policia local. A més a més, per normativa hi ha 
d’haver dos agents per torn, i això duplicaria el pressupost. A més a més, hi ha 7 vigilants que són 
funcionaris de l’Ajuntament, què passaria amb aquesta gent? Això s’ha d’estudiar. També dieu que la 
coexistència entre vianants i vehicles no es porta bé. Potser per això no cal la policia local, sinó un pla 
d’ordenació viària i que la gent es respectés, perquè moltes vegades el problema és que no es 
respecten aquests plans. Llavors, nosaltres pensem que s’ha de fer un estudi bastant gran per mirar 
durant els últims 5 anys, quantes vegades s’ha necessitat una policia armada aquí a Aiguafreda. 
Mancomunar-lo amb més poblacions també es podria mirar, però és complicat. 
 
El regidor d’ERC el Sr. Pujol diu que el què s’ha de fer és un estudi ben fet amb avantatges i 
inconvenients. Avui passava pel Condis i m’aturen i em diuen que li acabaven de robar el bolso a una 
persona. S’ha parat un cotxe, l’ha despistat i l’ha robat. Em pregunta: què faig? Li dic que vagi a veure 
si troba als vigilants. No ho haurien pogut evitar òbviament. Però amb casos com aquests, si 
comencen a actuar i veuen que a Aiguafreda ho poden fer tranquil·lament, tindrem un problema. Ara 
bé, no ho resoldríem amb la policia, però sí que farien més acció que els propis vigilants. Els quals 
moltes vegades reben burles o són ignorats per alguns habitants que fan cas omís a les seves 
recomanacions. Això ha passat tota la vida, però fins a quin punt hem de considerar que n’hi ha 
prou? O a quin punt hem de donar el salt? 
 
El Sr. Alcalde diu que tenim una mesura que vàrem presentar en aquests pressupostos també, que és 
que instal·larem unes càmeres a les dues entrades del poble, connectades amb Mossos. A 
Aiguafreda, dintre de tot tenim un poble amb una situació que per unes coses ens va bé respecte a 
altres pobles, i és el fet de només tenir dues entrades. Llavors aquestes càmeres van connectades 
directament a la Direcció General de Seguretat Ciutadana i Mossos i poden captar les matrícules de 
vehicles sospitosos. Sí que calen molts permisos i tot un tràmit que serà llarg, però ho farem, igual 
que molts altres municipis. Creiem que això pot ajudar a mitigar. Torno a reiterar el què he dit al 
començament. No ho creiem necessari per a aquests motius.  
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi aclareix que en principi s’anaven a abstenir, ja que no havien 
llegit bé que es tractava d’un estudi. Així doncs, votarem a favor, ja que l’estudi es pot fer. 
 
El Sr. Alcalde, aclareix que referent a l’estudi, a partir d’aquesta moció l’hem començat a treballar, 
valorant aquests punts que alguns ja hem avançat. Però tot ens porta a pensar, que no serà 
necessària la creació d’una Policia local, per tant, el nostre vot serà negatiu.  
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és REBUTJADA per, sis (6) vots en contra 
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.  
 
CUP AIGUAFREDA AMUNT 
 

Des de la CUP considerem que la participació popular ha de ser una aposta estratègica i estructural de 

l’ajuntament d’Aiguafreda. La implicació dels aiguafredencs i aiguafredenques en la política municipal, 

doncs, no es poden limitar a l’elecció dels seus representants cada quatre anys. Cal avançar cap a un 

nou model en què sigui el conjunt del poble el que prengui les decisions clau en la política municipal, i 

per a desenvolupar aquest nou model d’una democràcia més directa i participativa és necessari crear 

una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana, que té la 

seva plasmació en el Consell del poble i l’Assemblea del poble. 

Els Consells del poble, que ja existeixen en nombroses viles del nostre país esdevenen, no només en si-

tuacions com l’actual alerta sanitària, una gran eina d’anàlisi i actuació que permet fer una radiografia 

exacta de la situació i necessitats de tots els veïns i veïnes del poble i emprendre les actuacions neces-

sàries. 

El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1.  Creació del Consell del Poble d’Aiguafreda i creació de l’Assemblea del poble d’Aiguafreda. 

La constitució i posada en marxa d’aquestes dues noves institucions recaurà sobre una comissió de re-

gidors i regidores de tots els grups polítics presents a l’ajuntament d’Aiguafreda. 

A tall orientatiu formulem una proposta genèrica per a ser debatuda i aprovada amb el màxim consens 

possible de la resta de grups polítics presents al consistori. 

Consell del poble d’Aiguafreda: 

El Consell del poble serà l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana d’Aiguafreda. 

Deixant per a un debat posterior el nombre de representants que ha de tenir en el consell cada grup o 

organització, o si la seva presència ha de respondre a una fórmula de representació proporcional, con-

siderem que, com a eina representativa de tot el poble d’Aiguafreda, en el Consell haurien de tenir-hi 

presència inexcusable: 

1. Els representants dels partits polítics presents al consistori. 

2. Les entitats d’Aiguafreda inscrites al Registre Municipal d’associacions. Per tal de resoldre el 

dèficit que suposa que Aiguafreda no compti amb una associació de comerciants, 

l’ajuntament instarà a aquests a què triïn un representant mitjançant votació o aclamació. 

3. El jutge o jutgessa de Pau d’Aiguafreda. 

4. Veïns o veïnes que hi vulguin participar, escollits mitjançant candidatura. 

 

5. Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no 

vot. 

 

Una mateixa persona no hauria d’ocupar més d’una plaça al Consell del poble. 

Les funcions del Consell del poble seran: 
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1. Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana. Dins d’aquests processos 

s’inclourà la tria popular de part dels pressupostos municipals i les consultes populars, entre 

d’altres. 

2. Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius. 

3. Preparar la documentació dels temes que se sotmetin a participació ciutadana. 

4. Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una Assemblea de Poble, 

una consulta popular o altres mecanismes de participació ciutadana. 

5. Les decisions del Consell de poble es consideraran vàlides amb el sistema que es decideixi du-

rant la redacció dels seus estatuts. 

6. Del Consell de poble en podran sortir sol·licituds per a celebrar Consultes Populars i Assem-

blees de Poble, amb la majoria que es decideixi durant la redacció dels seus estatuts. 

 

Assemblea del Poble d’Aiguafreda: 

Es tracta d’un mecanisme de participació ciutadana obert al conjunt del poble i entitats. Serà un òrgan 

de presa de decisions prèvia informació i reflexió de la ciutadania convocada pel Consell del poble 

d’Aiguafreda. 

La convocatòria de l’Assemblea del poble d’Aiguafreda es farà per carta i xarxes socials a tots els ciuta-

dans amb l’edat suficient que es decideixi durant la redacció dels seus estatuts. 

Podran assistir a l’Assemblea de Poble totes les persones inscrites al padró. 

La iniciativa de la convocatòria de l’Assemblea correspondrà al Consell del poble d’Aiguafreda. 

Prèviament a la celebració de l’Assemblea de poble caldrà un procés de difusió, informació i reflexió 

que serà coordinat des del Consell del poble d’Aiguafreda. 

Les sessions de l’Assemblea seran presidides pels membres del Consell del poble d’Aiguafreda. 

De les sessions de l’Assemblea se n’elaborarà una acta. 

Totes les temàtiques que es portin a l’Assemblea de poble s’hauran de sotmetre almenys als següents 

procediments, que podran desenvolupar-se en una mateixa sessió o en sessions separades: 

A. exposició dels punts a tractar 

B. debat lliure i igual 

C. emissió de decisions concretes 

 

La presa de decisions seran l’aplicació per part de l’ajuntament quan siguin aprovades per la majoria 

suficient que es decideixi durant la redacció dels seus estatuts. 

 
El Sr. Alcalde fa diferents consideracions. Hi ha alguns punts que poden tenir un cert recorregut, i 
d’altres que creiem que pel tema legal puguin ser difícilment aplicables. Hi ha algun punt que es diu 
que les decisions que es prenguin hauran de ser d’aplicació inexcusable per l’Ajuntament. Quan 
partim d’un procés de participació ciutadana, amb el marc legal que tenim en aquests moments, tot 
això és una opinió, una consulta que es fa a la gent, no té per què ser vinculant. És a dir, les opinions 
que sí que ho són, són les que surten del Ple i són les que emeten els regidors i els càrrecs electes. 
Les altres només són consultes. De manera que, la consulta que tenim prevista per aquesta 
primavera que ve, ens hem de tornar a reunir per acabar de perfilar els detalls sobre el canvi de 
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comarca. Aquesta consulta serà simplement informativa.  De manera que aquestes decisions que 
aquí diuen que s’han d’adoptar no tenen recorregut legal. 
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi aclareix que això és un exemple de Consell de Poble. O sigui, la 
proposta és si es vota que sí, crear un grup que sigui el que creï aquest Consell de Poble amb què 
vulguem que faci aquest. Ho hem posat com a exemple d’un poble de l’Empordà. No vol dir que el 
Consell de Poble que es faci a Aiguafreda hagi de seguir aquests punts exactament.  
 
El Sr. Alcalde diu que encara que s’organitzés aquest sistema de participació o funcionament, la 
pressió ciutadana és consultable però no decisòria. Per tant, compte que aquí no estiguéssim 
conculcant la representativitat dels 11 que som aquí. Que han sortit d’un procés de participació 
ciutadana, que és el més gran que hem fet, el del 28 de maig del 2019, que són les eleccions 
municipals. També hi ha un altre punt que no sé si té recorregut legal, i és aquell que es diu que 
també en formaria part el jutge o jutgessa de pau. Compte perquè justament per la separació de 
poders, el jutge o jutgessa de pau d’Aiguafreda no té res a veure amb el grup municipal que hi ha. És 
a dir, ni es parlen ni es troben. No pot tenir cap vinculació decisòria en el món polític, ja tenim prou 
exemples desagradables que des de l’Estat ens estan caient a sobre d’aquest factor. És a dir, que el 
fet que el jutge o jutgessa també en formi part pot tenir algun impediment legal.  
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi aclareix que és un exemple simplement. Potser aquí decidim que 
al nostre Consell de Poble hi participi siguin tantes persones de cada grup municipal, tantes 
d’entitats, jutge de pau o no, això s’ha de crear de nou. Simplement és un exemple per veure com 
funciona un d’aquests en concret. Això s’ha de parlar, pactar i organitzar des de zero. 
 
El Sr. Alcalde, diu que finalment crec que el Consell i l’Assemblea del Poble ja el tenim constituït i és 
el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Aquí hem sortit directament escollits per la gent, només serà la 
gent que ens traurà d’aquí. En aquest cas, les decisions que es poden prendre aquí sí que tenen una 
legalitat que són vinculants, les altres serien informatives.  
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi aclareix que sí que seria un òrgan consultiu, però en el que hi 
podria participar tothom i dir la seva. Aquí en el Ple no pot venir la gent a parlar, i en canvi, en el 
Consell de Poble sí que ho podria fer. 
 
El Sr. Alcalde diu que parleu d’una representació, evidentment hi ha els regidors dels grups, també 
les entitats i altres veïns que a títol individual hi puguin ser. Jo fins a quin punt no sé això, en funció 
de la composició que sortís aquí, com altera la representació que hi ha en aquests moments a partir 
de les eleccions que es van fer.  Si creiem en el que vam fer el dia que ens vam presentar, va donar 
un resultat molt concret. Per tant, intentar amb una via paral·lela, crear un comitè decisori que tindrà 
influència directa sobre l’Ajuntament, on les propostes d’aquest tant sí com no s’haurà de fer, ho 
veig complicat. Perquè al final diu seran d’aplicació per part de l’Ajuntament. 
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi aclareix que és un òrgan consultiu on la gent pot parlar, pot dir la 
seva, pot opinar i pot venir gent de diferents entitats i pensaments polítics. Seria una idea perquè 
tothom hi pugui participar. Clar, dintre el Ple només podem parlar nosaltres i la gent del públic sobre 
alguns dels temes tractats,  i perquè se’ls hi dona la cortesia de parlar a aquests darrers, que en 
principi no hi haurien ni de parlar. Nosaltres creiem que és la manera de fer participar el poble, no 
només en processos participatius, com ara pressupostos. D’aquesta manera, el Consell de Poble 
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també dona temes perquè aquest sigui el que debati amb més gent per tenir més opinions i per 
saber què pensa el poble i la gent pugui participar més. En principi és un òrgan consultiu, però 
s’espera que les opinions del Consell de Poble es tinguin en compte. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que això ho diu de l’Assemblea. Si llegim la primera part abans 
d’arribar al Consell, o sigui, és la voluntat d’estructurar d’alguna manera la participació global de la 
gent, i a partir d’aquí es definirien perquè sempre hi ha dos llocs que diu que s’ha de definir, com es 
funcionaria i quins serien els elements. No està creat. No és dir, avui el Consell del Poble el formen 
25, i després l’Assemblea poden ser 300, i les decisions d’aquests 300 anirien a obligar-te. 
Evidentment, davant d’això no estaríem d’acord amb l’última frase. Ara bé, amb la idea aquesta de 
poder fer el Consell i del Consell sortirà si es fa l’Assemblea o no, i com estructurar-ho, no ho veiem 
malament. 
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi diu que per exemple en una Assemblea de Poble es fa la consulta 
sobre un tema. Hi ha 300 o 400 persones que tenen una opinió molt ferma sobre això. Això també 
dona una idea al Ple sobre què és el que vol el poble. Potser és una cosa que és del neguit de tothom 
i nosaltres no ho hem sabut captar. Pensem que és la manera de canalitzar una mica la participació. 
Això és un exemple que hem posat nosaltres. També es podria fer només un Consell i no una 
Assemblea. O sigui, el funcionament seria que l’hem de fabricar nosaltres, ha de sortir des de 
nosaltres dir que el Consell de Poble volem que sigui així o així, amb consens de tots els grups 
polítics. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa diu que veiem aquesta idea molt bona, positiva i que a més a més, 
també volem que es materialitzi aviat. Ja matisarem legalment punts i altres, però com a idea és 
bona. Va molt en la nostra línia de crear comissions informatives. Seria com una mena d’evolució a 
les propostes que hem presentat anteriorment en Ple el juliol del 2020, l’octubre del 2019, la creació 
de la comissió de la festa major, Escoles Velles, la de portaveus, etc. A més a més, lligat amb el tema 
de la participació ciutadana que portem reclamant en programes electorals. Ens aferrem sobretot al 
què comentes, i cito textualment: “a tall orientatiu formulem una proposta genèrica per a ser 
debatuda i aprovada amb el màxim consens possible de la resta de grups polítics presents al 
consistori”. Amb aquesta frase deixes la finestra molt oberta, i és un punt de partida fantàstic per 
començar a treballar amb l’Assemblea i amb el Consell de Poble d’Aiguafreda. Evidentment, estenem 
la mà a sumar i construir una Aiguafreda millor, i el nostre vot en aquesta moció serà favorable.  
 
Pren la paraula Secretaria i diu com a aclariment quant a la votació de la moció, pel que esteu 
debatent, sobre si canviem o traiem una frase, cal tenir en compte que la votació tal com l’ha 
presentat la CUP, diu: “Creació de l’Assemblea de Poble o el Consell de Poble d’Aiguafreda”. Només 
com aclariment al marge del debat polític.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa diu que ells votaran a favor igualment. 
 
La regidora d’ERC, la Sra. Martín diu que nosaltres creiem que si es crea aquesta Comissió o 
Assemblea també anirà molt bé, perquè creiem que també falta comunicació entre les entitats. És 
una cosa molt absurda, però podem anar lligats per exemple l’Associació de Jovent, amb l’Associació 
dels Gats per donar un cop de mà amb el que els hi faci falta, perquè potser nosaltres movem a un 
tipus de gent que potser interessa. O el futbol necessita els joves per mil històries, per exemple. 
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Creiem que també, amb aquesta creació ajudarem a dinamitzar totes les entitats, que personalment 
ens sentim com sols, si anem tibant tenim molts més nexes d’unió entre tots i ens podem ajudar.  
 
El Sr. Alcalde agraeix totes les intervencions. El nostre grup no hi votarem a favor perquè creiem que 
la representació ja la tenim ajustada per una banda. Per aquests motius legals que hem comentat, tal 
com està plantejat, i perquè a més a més la representació que en sortirà no crec que permeti 
assegurar, la que donaria un procés electoral. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és REBUTJADA per, sis (6) vots en contra 
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.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a les preguntes de seguiment de l’actuació municipal. 
 
4.2 Precs i preguntes  
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

• Les subvencions i ajudes que l’Ajuntament concedeixi estan pressupostades cada any a 
entitats, associacions i clubs esportius, en quin estat es troben a dia d’avui? S’han fet 
tots els pagaments pendents de l’any 2019? S’han fet o quan es preveuen fer els del 
2020? 

• En base a quins criteris objectius se subvencionen més o menys diners a les enti-
tats/clubs/associacions? 

 

El Sr. Alcalde pren la paraula i fa unes quantes consideracions. En primer lloc, sobre el 
funcionament, aquest any ha canviat, s’ha facilitat, és més fàcil. Haig de dir, que de totes la llista 
d’entitats tothom ha anat complint. Es parla de les del 2019 que justament, pel canvi de legislatura i 
al no poder aplicar aquest sistema, van quedar pendents, s’han sumat a les del 2020. De manera 
que les entitats han rebut la quantitat que no havien tingut l’any anterior. Sembla que hi ha hagut 
bona acollida. Tothom ho ha entès. Després que els regidors hagin fet una feina extraordinària 
posant-se en contracte amb totes les entitats, després que se’ls hi enviés per carta, i des de 
secretaria es truqués, continuem tenint entitats a finals de desembre que no han prestat la 
documentació. Llavors, els criteris van en funció de les necessitats que tenen, sempre perquè la 
normativa ens hi obliga contra justificació.  
 
La regidora d’ERC, la Sra. Martín pregunta si no has tingut cap mena de facturació no pots accedir a 
aquesta subvenció? 
 
Pren la paraula Secretaria i diu que legalment no. 
 
La regidora d’ERC, la Sra. Martín aclareix que nosaltres no hem pogut facturar res perquè no s’ha 
pogut organitzar res. 
 
El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Molera diu, primer és el que diu la llei. No pots agafar i 
donar una subvenció. Tant de bo la poguéssim donar fàcilment a tothom. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho tinguin present de cara a l’any que ve. No sou els únics. També hi ha el 
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grup de teatre, aquests sí que tenen despesa. Ens ha estranyat. Sempre se’ls ha trucat i avisa’t, i 
tampoc ho han presentat. 
 
La regidora d’ERC, la Sra. Martín diu que pel que fa al grup de teatre, aquest 2020 no hem tingut 
cap mena de factura. 
 
El Sr. Alcalde els recorda que també s'incloïa el 2019.  
 
La regidora d’ERC, la Sra. Martín diu que havia entès que era la del 2020. Llavors sí que podem 
presentar-ho. El què passa que no vàrem fer activitat aquí a Aiguafreda. 
 
El Sr. Alcalde diu que sou una entitat registrada aquí a Aiguafreda. 

 
El Servei de neteja municipal té i ha tingut nombroses baixes laborals, així com també la 
Brigada municipal, i això es veu reflectit en l’estat actual del poble. 
No posem en dubte, ni molt menys, la feina feta fins ara pels treballadors municipals que no 
han estat de baixa o que ja s’han reincorporat, tot el contrari: n’estem orgullosos de la seva 
implicació. Del que no podem estar orgullosos és de com s’ha gestionat cobrir aquestes baixes 
laborals. 
Recentment, hi ha una creixent inquietud entre els veïns i veïnes per la manca de neteja al 
poble, 
ja sigui per defecacions d’animals, papereres plenes amb residus de tots tipus... 

• Quina valoració feu de l’estat actual de la neteja del poble en general? 

• Quins plans d’acció tenen previstos per a revertir aquesta situació? 
 

El Sr. Alcalde diu que és cert, hi ha hagut baixes sensibles, però s’han pogut cobrir. Això ens ha 
coincidit amb l’època de la caiguda de la fulla, la tardor, i s’ha enrederit l’esporgada dels arbres,   
malgrat la rapidesa de la gestió feta per poder cobrir aquestes baixes. Hi ha hagut uns dies que feia 
la sensació que el poble no s’havia pogut netejar a temps per aquestes circumstàncies que ens han 
sobrevingut. Ara creiem que la cosa s’ha revertit. En tot cas, si el regidor vol donar alguna explicació 
més sobre el tema de personal com s’ha distribuït li cedeixo la paraula. 
 
El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells aclareix que les dues baixes eren del mateix lloc de 
treball. S’ha fet la substitució el més ràpid possible. Vam posar-hi èmfasi i es van poder cobrir. I 
també hem de tenir en compte, que aquestes dues baixes es van cobrir amb dues persones que no 
tenien l’experiència en fer aquesta feina. Hi ha hagut un aprenentatge i una molt bona predisposició 
per part dels altres companys, però clar, feien una feina que no havien fet mai i amb el titular que 
normalment sempre està al seu costat que els hi ensenya. Ara creiem que la cosa s’ha revertit. La 
temporada de tardor és una temporada complexa, però pensem que la cosa s’ha posat en marxa i 
està bé.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol pregunta quins són els procediments que s’han d’utilitzar per netejar. 
Qui els decideix? El mateix que neteja o el seu cap? T’ho dic perquè la setmana passada vaig veure 
que retallaven les herbes que sortien de les juntes de les cases amb la vorera. Això està molt ben 
fet. Però al cap de poca estona es va posar a ploure, i com que ho feia una sola persona, va quedar 
una gran quantitat de voreres del Passeig plenes de verd, on havies de vigilar per si era només el 
verd o allò que no ens agrada trobar, i que veiem tantes vegades. Més endavant he vist que una 
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part d’aquestes voreres s’han netejat, però han quedat dos o tres trossets com impracticables. El 
meu dubte és saber si tenen algun procediment clar de com fer-ho. 
 
El Sr. Cruells diu que el funcionament és que l’equip de brigada de desbrossament desbrossa un 
carrer i s’informa l’equip de neteja que passa darrere per recollir. El procediment és aquest i van 
coordinats. Aquest dia, segurament, si va ploure va ser per això. I potser per la falta d’experiència 
no es va aconseguir arribar a tots els racons. Però aquest és el procediment. 

 
Depèn de per quina zona, es fa difícil passejar pels carrers d’Aiguafreda sense trobar-te 
defecacions d’animals de companyia que els amos han sigut incapaços de recollir. No sabem 
tampoc si s’han sancionat ni a quants/es veïns/es, però creiem que si se sanciona com cal, 
aquest problema disminuirà. 

• Han pensat en alguna mesura extraordinària per frenar aquest incivisme a banda 
de sancionar oportunament? Han pensat a fer com en altres poblacions (Parets, 
Martorell, Hostalets de Pierola...) i fer un cens d’ADN dels animals de companyia i 
així poder multar convenient? 
(Pregunta ja formulada al Ple de juny del 2018). 

 
El Sr. Alcalde diu que certament tenim un problema que va més enllà del que és estrictament de la 
neteja que puguin fer els operaris de neteja de l’Ajuntament, que és el civisme general. Portem 3 
campanyes informatives en aquests darrers 3 anys, a partir d’uns fulletons i les xarxes. Ara hem 
canviat l’estratègia i n’hem fet una altra a través d’uns fulletons que imprimim aquí mateix a 
l’Ajuntament, que porten els vigilants municipals i que donen directament a la persona que va amb 
un gos. De manera que cada persona que va a passejar amb un gos rep aquell fulletó informatiu, 
que és un quadre resum de totes les coses que han de fer. No és una multa, sinó un full informatiu 
que ja no es reparteix a tota la ciutadania, sinó a totes les persones que van amb un gos. Les 
defecacions al carrer són un problema. Vam mirar com funcionava a altres Ajuntaments, i en el 
primer moment semblava que els testos d’ADN no funcionaven, i ara la cosa s’ha corregit i sembla 
que sí que funciona. Per tant, el sistema funciona, però hi ha un problema i és que per poder multar 
el propietari cal que el gos sigui xipat i censat. Primer hi ha una altra feina que el regidor acabarà 
d’explicar, que és el tema del cens. 
 
El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Molera explica que les coses a vegades s’han de preparar 
abans de poder fer, però la idea és començar amb un xipatge, que es vagin mirar de xipar tots els 
animals del poble. Els municipals hauran de mirar amb el xip si està al cens, i si no procurar que tots 
ho estiguin. Hem d’anar pas a pas per començar. No només són les defecacions ja, sinó 
l’abandonament dels animals. El primer és la informació. Per molt que vulguem fer, primer ha de 
ser la gent que correspongui a fer les coses ben fetes. Des d’aquí anirem fent els passos correctes 
fins a poder tenir el cens de tots els animals. A partir d’aquí ja es poden procedir a fer les anàlisis 
corresponents a les defecacions. També estem mirant si podem fer coses amb els pobles veïns per 
mirar de solucionar coses, però això se’ns ha enrederit molt amb el tema de la Covid, perquè ja fa 
temps que n’estem parlant i de moment ho tenim una mica parat perquè no podem fer reunions 
presencials, i és més difícil per començar alguna cosa. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que la voluntat de fer un cens hi és, i un altre factor és l’econòmic. Al parlar 
amb l’Ajuntament de Parets ens van fer arribar el cost per anàlisis que significa cada defecació i 
suposa un total aproximat d’uns 100 euros. De manera que la multa que anava lligada amb això, tal 
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com ho tenim establert en ordenances fiscals, era inferior al cost que ens valia fer només l’anàlisi  
per saber l’ADN del gos, a més de córrer amb el risc que no estigués xipat i no poguéssim identificar 
el propietari.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa diu que això que es comenta és el cas de Parets, a Hostalets de 
Pierola i a Vic, aquesta anàlisi d’ADN el paga qui rep la multa. 
 
El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Molera diu que en tot cas s’ha de regular primer. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa diu que si tu saps que pagaràs la multa i l’anàlisi de l’ADN, ja no t’ho 
pensaràs una vegada sinó dues, suposo. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que d’acord amb el que diu el Pere, hauríem de fer que la primera 
fase tinguem capacitat d’obligar que tots els animals vagin xipats. Perquè els qui no vagin xipats ja 
els puguis sancionar. Això és un pas important ja. El segon pas és a partir del xip tenir-los tots 
censats. I la tercera es pot fer l’anàlisi, que segur que llavors et dona resultats d’esbrinament.  
 
El Sr. Alcalde fa un apunt sobre el tema del civisme general. M’he trobat amb persones que van 
amb el gos i totes surten no només amb la bossa per recollir, recordeu que en els punts que hem 
instal·lat es fa la reposició cada matí, sinó que també van amb l’ampolla per aclarir els orins que fan 
els gossos. Vull parlar bé d’aquesta gent, però en general, el civisme és el que ens fa anar 
malament. El debat que tenim aquí amb un tema de civisme, també dol, igual que haver d’invertir 
recursos públics per aquestes coses. De moment la campanya que tenim és només pels propietaris 
de gossos que passegen el gos, que se’ls interpel·la i se’ls hi dona. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que reposeu cada matí les bosses i jo sé, perquè ho he vist. 
 
El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Molera diu que vas a passejar pel bosc i et trobes la bossa 
amb les deposicions allà tirades. Ens trobem amb això que pràcticament és imparable, perquè ja no 
només són els gossos d’aquí, sinó també tots els que vénen de fora. Per això la nostra idea és 
començar amb això del xipatge perquè ho pots fer en general, ja no només amb els del poble sinó 
que pot ser algun de fora. També interessant pel tema dels abandonaments, que moltes vegades 
ens els porten de fora. Si poguéssim parar-ho una mica, tot això que tindríem.  
 
 
CUP AIGUAFREDA AMUNT 
 

• En quin estat es troba el projecte d’insonorització mitjançant plaques de la C17 al seu pas 
per Aiguafreda? 

 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi aclareix que han llegit una de les actes de govern que de 
moment s’ha fet la licitació per fer el contracte per realitzar l’estudi. No sabem si hi ha alguna cosa 
més. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi hem contactat i sabem que al 23 de juliol, que es va fer el contracte de 
serveis amb aquesta assistència tècnica, en aquests punts quilomètrics que afecten Aiguafreda i 
Sant Martí, això ha de permetre conèixer l’abast i tipologia de les mesures que s’han de prendre. 
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Finalment, aquest contracte s’ha adjudicat al 4 de desembre a l’empresa que ja l’està fent. Però 
això serà l’estudi per saber exactament què s’hi ha de posar. Recordem que això va ser una 
iniciativa que va sortir de l’Ajuntament d’Aiguafreda, que es va aprovar en un Ple i que consistia a 
demanar a la Direcció General de carreteres que tinguessin en compte el tema de la insonorització 
que ens afecta a tota la vall, especialment en un sector molt concret on tenen el soroll més directe. 
 

• Quins proveïdors de serveis bàsics (electricitat, telefonia, etc.) té contractats en l’actualitat 
l’ajuntament? 

 
El Sr. Alcalde diu que no és un servei energètic, però també li hem inclòs que és l’aigua. Per l’aigua 
tenim dos proveïdors: Aigües d’Osona Sud, que és un consorci on Aiguafreda junt amb altres 26 
municipis més hi estem associats per rebre aigua del Ter. Aquest consorci ens aporta 
aproximadament un 30% de l’aigua que consumim a Aiguafreda. Això és l’aigua en alta, en baixa 
l’adjudicació la té Sorea que fa la distribució de l’aigua.  No és un recurs que ens serveixi algú, sinó 
que ens serveix el servei, però també l’hem inclòs. Segueixo, aquí sí que ja entrem directament amb 
el que són els serveis bàsics. La llum qui la serveix és Estabanell Energia, tot i que hi ha particulars 
que poden accedir a companyies pròpies, i cada vegada n’hi ha més, però a nivell municipal el qui 
ens serveix és Estabanell Energia que ho ha fet des de sempre. En el cas de gas i gasoil, a 
l’Ajuntament continuem tenint d’una manera molt petita un contracte amb Naturgy que és qui 
subministra el gas pel tema de l’escola i per la calefacció de la biblioteca, que van amb gas. Aquest 
consum era molt elevat, però des que tenim biomassa l’escola només té l’entrada de gas per la 
cuina. Abans s’escalfava tot l’edifici, ara la calefacció va per biomassa. La biblioteca per la situació 
que té, va amb una petita caldera que permet engegar la calefacció i funciona amb gas. Pel que fa al 
gasoil tenim un equipament municipal que és el talleret, que encara funciona amb gasoil, tot i que 
s’ha anat traient gasoil d’altres instal·lacions. Aquí el consum que es fa és mínim i aquest any no ha 
funcionat gens. Pel que fa al telèfon, el servei el dona Localret. Localret el que fa és adjudicar a un 
majorista els serveis de telefonia en paquet. Fins ara teníem per telefonia fixa i mòbil Movistar, i pel 
nou pack que ha adjudicat Localred ens ho ha canviat, no només a nosaltres, sinó a tots els 
municipis que gestiona i ara continuem tenint per telefonia fixa Movistar i telefonia mòbil 
Vodafone. No és una decisió que prenguem nosaltres. Finalment, el subministrament de calor qui 
ens ho gestiona i ho porta és l’Associació de gestió forestal Montseny Ponent, del qual en som 
membres, que és per la biomassa que ens permet escalfar l’edifici de l’Ajuntament, les escoles, els 
vestidors del camp d’esports, etc. Aquí és una associació de municipis de la qual en formem part.  
 

• Quin percentatge de l’energia que es consumeix a Aiguafreda prové d’energies renovables? 
 
El Sr. Alcalde diu que seguint aquest esquema que hem presentat, en el cas de l’aigua, evidentment 
tota és un bé renovable, entès que no s’altera. Perquè tant la que ens ve d’Osona Sud, com el pou de 
les Canes i la captació d’Avencó, d’entrada són renovables de manera natural. En el cas de la llum, 
Estabanell ens garanteix, i així ens ho diu en els contractes i ho certifica, que el 100% de les fonts 
d’alimentació són renovables. Que no ve de la crema de combustibles fòssils, sinó que bàsicament 
per la implantació territorial que té, parteix de molts salts d’aigua, especialment petits que hi ha al 
Ripollès que els hi permet justificar amb un salt d’aigua que l’energia hidroelèctrica és renovable. 
Aquest 100% d’energia renovable. El gas evidentment no, és un combustible fòssil, per tant, allò que 
cremem a casa o a la cuina de l’escola és un combustible fòssil i el que cremem a la biblioteca ho és. 
Així doncs, el percentatge no és 0%, però és un percentatge menor. Finalment, el total de la calor 
que consumim que prové de l’estella que generem nosaltres ens ha suposat estar més o menys en la 
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línia del què gastàvem, en general, valorant tot l’any no només els mesos d’hivern que és quan se’n 
consumeix més, estem a l’ordre d’estalvi d’un 30% en relació el què pagàvem. El què passa que aquí 
el guany l’hem de valorar per un altre costat, la biomassa d’ençà que la tenim en funcionament el 
2014-2015, estalviem una mitjana de 39 tones l’any de CO2 a l’atmosfera. De manera que aquí no 
tenim un guany econòmic directe amb diners per l’Ajuntament d’estalvi per haver comprat l’estella. 
Això es tradueix a efectes pràctics, a nivell d’emissions. El total que consumim de C02 amb tota la 
biomassa d’Aiguafreda equival diàriament al que una llar de foc domèstica. És a dir, en treballar amb 
alta temperatura pràcticament no genera residu. La crema d’estella no genera cendra. Si us hi heu 
fixat, el fum que en surt és transparent, perquè la temperatura amb què treballa aconsegueix aquest 
efecte. És a dir, contaminem tant per biomassa per les emissions que podem generar com una llar de 
foc domèstica. I finalment, ve l’estalvi d’un altre concepte que és el tema de la il·luminació per leds, 
que ens ha permès tenir un estalvi, no molt gran, però que hem pogut comprovar amb uns estudis 
que hem estat fent, amb una cosa tan senzilla com agafar les factures per part d’Estabanell abans 
d’instal·lar els leds especialment en els trams de Carretera de Ribes i el Passeig de Catalunya i 
després. Tenim diferents comptadors establerts pel municipi que cadascú fa trams. Hem agafat 
doncs el mateix comptador del mateix sector amb il·luminació convencional i amb il·luminació per 
leds. Per fer-nos una idea estem en un valor del 21% d’estalvi. Sí que és cert que l’estalvi real seria 
més, però quan es va fer aquest canvi de renovació de les antigues lluminàries per leds se’n van 
reposar més. És a dir, tenim més llum que la que teníem. Per exemple, factures del 2015 pagàvem un 
mes habitual en aquest tram concret de la Carretera de Ribes sis-cents setanta euros (670 €), ara en 
paguem cinc-cents trenta-vuit euros (538 €). Al passeig de Catalunya, en un tram concret tres-cents 
trenta euros (330 €) ara dos-cents quaranta-sis euros (246 €). Diguem que l’estalvi ha anat de l’ordre 
aproximadament d’un 21%. I així acabaríem de repassar tots els punts. 
 
I no havent-hi més temes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les gràcies a 
tots els assistents, essent les 21:00 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

El Sr. Alcalde dona paraula als assistents per si volen formular algun comentari. 
 

• El tema de la cavalcada de reis, ens podeu explicar com estarà plantejada finalment i com 
serà si ja ho sabeu? 

 
El regidor de Junts per Catalunya, el Sr. Cruells diu que serà una cavalcada amb una carrossa pels reis, 
amb una carrossa de regals i amb una xaranga davant. S’intentarà passar per la majoria de carrers del 
poble, evitant Serrabanda perquè per la maniobrabilitat del carruatge i els pendents és dificultós. 
Estem en contacte amb Sant Martí per acabar de detallar el recorregut. S’informarà casa per casa i 
per xarxa, i la idea és que es passi per la majoria de carrers del poble perquè la gent surti des de la 
finestra o davant de casa i no se segueixi la rua. Hi haurà un cotxe de vigilants davant i darrere 
perquè no es congregui la gent. Els reis van a dalt d’una carrossa amb mobilitat per totes les bandes i 
amb un patge real amb un caça papallones perquè els nens entreguin la carta sense que hi hagi 
contacte.  
 
I no havent-hi més temes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les gràcies 
a tots els assistents, essent les 21:30 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora Accidental 

Document signat electrònicament al marge 


