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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2021 (NÚMERO 

5/2021) 

 

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 

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, prèvia comprovació del quòrum legal necessari 

d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió 

extraordinària plenària convocada pel dia d’avui. 

 

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

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRES-

PONENT AL 2n. TRIMESTRE DE 2021 

2. APROVACIÓ ENCÀRREC GESTIÓ MANCOMUNITAT LA PLANA, BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I EL 

SEU CONVENI REGULADOR 2021-2024 

3. DECLARACIÓ DE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA A LA RESIDÈNCIA LA FONT D’ESPECIAL INTERÈS 

4. APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT 

D’AIGUA POTABLE 

5. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE DIES FESTIUS LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2022 
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PRIMER.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 2n. TRIMESTRE DE 2021 
 
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 2021 
 
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 els 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 rebrà 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, regulant-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 2021 
 
Ràtio d’operacions pagades: 11,78 dies 
Import d’operacions pagades: 317.603,35 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 14,85 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 59.397,73 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 12,26  dies 

2.- Interessos de demora 

No hi ha interessos de demora pagats en els períodes. 
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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, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
SEGON.-APROVACIÓ ENCÀRREC GESTIÓ MANCOMUNITAT LA PLANA, BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT 
I EL SEU CONVENI REGULADOR 2021-2024 

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

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de juliol de 2021, es va emetre provisió d’Alcaldia mitjançant la qual s’encarrega als serveis tècnics 

municipals la tramitació de l'expedient corresponent per a l'encàrrec a la Mancomunitat Intermunicipal 

Voluntària La Plana de la gestió dels programes de convivència, de dinamització de gent gran, el d’igualtat i 

el servei d’habitatge. 

 

2. El 9 de juliol de 2021, es va emetre informe de la secretària-interventora accidental, en virtut del qual 
s’estableix el procediment necessari per a portar a terme aquesta encomana de gestió a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària La Plana dels programes de convivència, de dinamització de gent gran, el 
d’igualtat i el servei d’habitatge. 

 

3. El 14 de juliol de 2021, es va emetre memòria justificativa, en virtut de la qual, es motiven les raons 
d'eficàcia que aconsellen la utilització de l'encàrrec de gestió així com la manca de mitjans tècnics idonis 
per al seu acompliment per part de l'Ajuntament. Així mateix, en aquesta mateixa memòria es justifica, la 
disponibilitat dels citats mitjans per part de l'òrgan o entitat encomanat. Igualment, es concreta la 
naturalesa i l'abast de la gestió encomanada.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 8 i 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
2. L'article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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. 

 
3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
4. La Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals. 
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5. L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 

6. Que l’expedient tramitat als efectes de l’aprovació d’aquest conveni, sota la modalitat d’encomana de 
gestió, inclou l’informe de Secretaria, respecte a la legislació aplicable, els documents que ha d’incloure i 
els tràmits necessaris. 

 
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- ENCOMANAR a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana la gestió dels programes de 
convivència, de dinamització de gent gran, el d’igualtat i el servei d’habitatge. 
 
Segon.- APROVAR el text del conveni a subscriure entre l’Ajuntament d’Aiguafreda i la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària La Plana.  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA I 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL 

BENESTAR SOCIAL I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT, IMMIGRACIÓ, JOVENTUT I HABITATGE. 
 

REUNITS 

 

D’una banda, el Sr. Ferran Teixidó Turner, president de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, en 

nom i representació d’aquesta entitat, i assistit pel secretari-interventor de la mateixa, Sr. Josep Rovira Sadurní. 

En endavant la Mancomunitat La Plana. 

 

D’altra banda, el Sr. Miquel Parella Codina, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguafreda, en nom i representació 

d’aquesta Corporació, i assistit per la secretària del mateix, Sra. Meritxell Pedrosa Puigbarraca. En endavant 

l’Ajuntament.  

ACTUEN 

 

El primer, en representació de la Mancomunitat La Plana, en virtut del que estableix l’article 116 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

i a l’empara del que disposen els seus Estatuts. 

 

El segon, en representació de l’Ajuntament, en virtut de l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

MANIFESTEN 

 

1. Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis 

crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la cartera de serveis 

socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 1 f) de l’article esmentat, la coordinació amb 

l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de 

serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

 

2. Que d’acord amb l’anterior, i tal com estableix l’article 41 apartat quart la Generalitat ha de fomentar la 

creació de mancomunitats i altres fórmules de gestió conjunta que facilitin l’exercici de les competències 
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locals en l’àmbit dels serveis socials. Igualment a l’apartat cinquè d’aquest mateix article, l’Administració 

de la Generalitat i les comarques, els municipis de més de vint mil habitants i altres ens supramunicipals 

han signat convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives per tal de garantir la 

coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 

polítiques d’igualtat, immigració, joventut i habitatge. 

 

3. D’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que regula 

l’encàrrec de gestió i estipula que es fonamentarà amb motius d’eficàcia o en la manca de mitjans idonis 

per al seu desenvolupament i no podrà tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la 

legislació dels contractes del sector públic, així com d’acord amb l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i per tal de 

fer extensius els criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial 

d’actuació d’aquesta Mancomunitat i l’Àrea de Serveis Socials, on es gestionen els programes de 

dinamització de gent gran, convivència, igualtat i habitatge, es fa necessària la formalització d’un conveni 

d’encàrrec de gestió i col·laboració. 

 

4. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Mancomunitat La Plana han vingut signant des 

de l’any 2012 el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis 

socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, immigració, joventut i 

habitatge, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i 

programes que inclou el contracte programa. 

 

5. En data ___ de __________ de 2021 i mitjançant Acord de Ple de l’Ajuntament va aprovar l’encàrrec de 
gestió a la Mancomunitat La Plana de la gestió dels programes de convivència, de dinamització de gent 
gran, d'igualtat i el servei d'habitatge del municipi d’Aiguafreda, havent-se de formalitzar amb un conveni 
d’encàrrec de gestió i col·laboració. 

 

6. Que la Mancomunitat La Plana, per acord aprovat en la sessió de l’Assemblea General de ____ de 

___________ de 2021, acceptà l’encàrrec de gestió dels Serveis socials del municipi d’Aiguafreda, 

mitjançant conveni d’encàrrec de gestió i col·laboració. 

 

Per l’exposat, reconeixent-se mútuament capacitat i competència per a l’atorgament d’aquest Conveni han 

decidit subscriure’l amb subjecció als següents, 

 

PACTES 

 

PRIMER. OBJECTE 

L’objecte d’aquest conveni és definir l’encàrrec de la gestió i la cooperació interadministrativa entre la 

Mancomunitat La Plana i l’Ajuntament d’Aiguafreda, per la gestió i prestació dels serveis socials i altres 

programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, immigració, joventut i habitatge, concretament 

recull els següents programes:  

 

PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA 
 
Actuacions enfocades al foment de la convivència entre els ciutadans i ciutadanes del municipi i dels municipis 
mancomunats incorporant els orígens i procedències diverses d’aquests, com un factor enriquidor. Es porten a 
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terme projectes de promoció de la cohesió social entre persones autòctones i persones d’origen estranger.  Les 
accions concretes que es desenvolupen són:  
 

- Servei d’Acollida per a persones nouvingudes 
- Capacitació lingüística 
- Tramitació i gestió dels informes d’arrelament, reagrupament i integració 
- Suport a les entitats i associacions de persones d’origen estranger en aquells municipis que n’hi hagi 
- Sensibilització ciutadana  
- Accions per al foment de la convivència i la cohesió social.  

 
PROGRAMA DINAMITZACIÓ DE GENT GRAN  
 
L’objectiu principal d’aquest programa és que les persones de més de 65 anys gaudeixin d’un envelliment el 
més actiu possible, on el lleure, la cultura i la formació formin part de la seva vida quotidiana, des d’una mirada 
preventiva, comunitària i socialitzadora. Es programen actuacions tant a nivell municipal com de forma 
mancomunada treballant de forma coordinada i transversal amb les entitats, serveis i projectes del territori. 
Les accions concretes que es desenvolupen són:  
 

- Suport tècnic als casals i associacions de gent gran 
- Tramitació dels programes de l’IMSERSO (termalisme social i vacances) 
- Programació anual de tallers (estimulació cognitiva, psicomotricitat, català, etc.) 
- Activitats intergeneracionals 
- Activitats diverses de dinamització: intercanvi de casals, xerrades i tallers puntuals, etc. 

 
PROGRAMA D’IGUALTAT 
 
Es porten a terme accions amb la finalitat de fomentar la igualtat entre les persones independentment del seu 
sexe, gènere, etc. que es desenvolupen i treballen amb els municipis que en formen part, així com amb 
diverses àrees o  programes de la mateixa administració com també dels ajuntaments. És important dir que les 
polítiques per a la igualtat afecten a tots els àmbits d'actuació i, per tant, es treballa de manera transversal i 
des d’una visió interseccional. El programa es regeix, entre d’altres, pel Pla marc d’igualtat per raó d’orientació 
sexual i identitat de gènere. Aquest té 3 objectius molt clars: Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents 
àrees de la política municipal, combatre la discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere i 
fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI. Algunes de les accions que es desenvolupen són:  
 

- Accions de sensibilització ciutadana 
- Promoció de dies internacionals 
- Campanyes de prevenció en conductes abusives i masclistes en espais d’oci 
- Suport a les associacions i entitats que treballen per la igualtat  
- Tallers de creixement personal per a dones, etc. 

 
SERVEI D’HABITATGE  
 
És un servei impulsat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el qual estableix les polítiques en matèria 
d’habitatge. El Servei d’Habitatge ofereix: 
 

- Informació i assessorament 
- Tramitació de prestacions de lloguer 
- Tramitació i assessorament en deute de l’habitatge 
- Borsa d’Habitatge; gestió i intermediació entre propietaris i llogaters per a la formalització d’un con-

tracte de lloguer 
- Acompanyament tècnic en projectes municipals. 



 

 
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 
 

SEGON. OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE LES PARTS 

Per la Mancomunitat La Plana. 

 

- La Mancomunitat La Plana es compromet a prestar els serveis i programes mitjançant personal propi 

i/o contractes amb empreses externes, de conformitat amb la normativa que els regula. 

 

- La Mancomunitat La Plana es compromet a destinar íntegrament les aportacions econòmiques 

establertes en el contracte programa que va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies a la prestació dels serveis o programes per als quals han estat assignades. 

 

- La Mancomunitat La Plana es compromet a destinar íntegrament les aportacions econòmiques 

transferides per l’Ajuntament, en qualsevol dels següents programes de convivència, de dinamització 

de gent gran, el d’igualtat i el servei d’habitatge. 

 

- La Mancomunitat La Plana informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar l’aportació 

econòmica de tots els municipis de la Mancomunitat on presta els serveis i programes objecte 

d’aquest conveni.  

 

- La Mancomunitat La Plana es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que es 

desprenguin en l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar a l’ens local 

d’aquestes amb antelació. 

 

- La Mancomunitat La Plana informarà a l’ens local sobre la programació de cada un dels serveis i dels 

resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, requerirà l’acceptació 

per escrit per part de l’Ajuntament.  

 

- La Mancomunitat La Plana es compromet a facilitar a l’ens local una memòria on consti informació 

general i estadística dels serveis i programes descrits a l’annex amb periodicitat anual.  

 

Per l’Ajuntament d’Aiguafreda 

 

- L’Ajuntament farà l’aportació econòmica corresponent segons les aportacions mancomunades aprovades 

anualment per l’Assemblea General, d’acord amb els criteris i les condicions de cada servei o programa i 

que caldrà fer efectives trimestralment.  

 

- L’Ajuntament farà l’aportació econòmica corresponent per portar a terme els programes socials específics 

acordats amb l’ajuntament.  

 

- L’Ajuntament transferirà aquelles subvencions que estiguin directament relacionades amb els programes 

objectes d’aquesta encomana de gestió per part de la Mancomunitat La Plana. Això no obstant,  d'acord 

amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions públiques, les entitats 

beneficiàries estan obligades a justificar l'aplicació dels fons percebuts davant l'òrgan concedent. 

 
- L’Ajuntament col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis socials.  
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- L’Ajuntament facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern i equip tècnic de la 

Mancomunitat la Plana i cooperarà i col·laborarà amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels 
programes i actuacions de la Mancomunitat.  
 

- L’Ajuntament per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels equips bàsics al municipi, es 

compromet a habilitar els espais necessaris i adequats per la prestació dels serveis o programes inclosos 

en el contracte programa i els posarà a disposició del personal de la Mancomunitat, fent-se càrrec de les 

despeses pròpies del manteniment d’aquests.  

 

TERCER. VIGÈNCIA 

La vigència d’aquest conveni s’estén des de l’1 de gener de 2021 i fins a 31 de desembre de 2024. 

 

QUART. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec de la Comissió de 

seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta comissió estarà formada per dos representants d’ambdues parts, 

sens perjudici que hi puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a petició de la Comissió, i tindrà les 

funcions següents:  

 

- Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió de l’avaluació i seguiment del contracte 

programa entre la Mancomunitat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

- Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin donar durant la implementació del 

contracte programa vigent amb cada ens local.  

- Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa i les 

corresponents subvencions.   

- Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

 

Aquesta comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any, i sempre que alguna de les parts ho cregui 

necessari, amb l’objecte d’efectuar la valoració de l’any anterior i n’emetrà un informe al respecte.  

 

CINQUÈ.- PROTECCIÓ DE DADES. 

Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix el RGPD 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en aquest sentit, es 

podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en 

els termes que en ella s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del tractament. 

 

Les dades es conservaran durant la vigència del Conveni i fins a 10 anys després en compliment de les 

normatives d'aplicació. 

 

També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que 

no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 

organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 

accés no autoritzat d'acord amb el que estableixen les esmentades normatives. 

 

SISÈ.-CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució d’aquest conveni: 
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 Pel transcurs de la vigència. 

 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 

 L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a les clàusules del conveni o de les seves 

addendes, amb denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació. 

 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus pactes. 

 Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 

 

SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC I QÜESTIONS LITIGIOSES. 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic. 

 

Ambdues parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en 

relació amb la interpretació i l’execució d’aquest conveni. En cas que sorgeixin qüestions litigioses derivades de 

l’aplicació d’aquest conveni, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, o a qui legalment el substitueixi, per a la signatura del conveni i per a la realització 
o atorgament dels actes que hi estiguin vinculats, necessaris per al seu desenvolupament o el seu acompliment 
d'acord amb els seus mateixos termes. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana als efectes legals 
corresponents. 
 
Cinquè.- PUBLICAR el present conveni, un cop signat per les parts, a fi de donar compliment als principis de 
publicitat activa i transparència segons l’establert a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

 
El Sr. Alcalde explica que aquesta encomana de gestió en la Mancomunitat ja es venia duent a terme 
fins ara, i atès que s’ha acabat el temps de contracte, fem la renovació per quatre anys més. En tot 
cas, dono la paraula a la regidora de serveis socials, l’Elena Font, que ens explicarà el detall d’aquests 
quatre conceptes que són els que entren dintre d’aquesta encomana de gestió renovada a la 
Mancomunitat. 
 
Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font i diu que es tracta del programa de 
convivència, que és el servei d’acollida per a persones nouvingudes, els programes de tallers 
lingüístics, la tramitació i gestió d’informes d’arrelament, el suport a les entitats i associacions de 
persones d’origen estranger que entren en el municipi. Llavors també tenim el següent programa 
que és el de la dinamització de la gent gran, que tenim una persona que ajuda al suport tècnic dels 
casals i de les associacions de la gent gran, la tramitació dels programes de l’IMSERSO, el programa 
anual de tallers que fem tot el tema de la memòria, de la psicomotricitat, les activitats 
intergeneracionals entre escoles i residències i casal de la gent gran, i diverses activitats per 
dinamitzar quan fem els intercanvis de la gent gran, les xerrades, els tallers, etc. El programa 
d’igualtat on es fan les accions de sensibilització a la ciutadana, i tots els programes i la cartellera que 
es prepara, la promoció de dies internacionals, les campanyes de prevenció en conductes abusives i 
masclistes en espais d’oci, suport a les associacions i entitats del municipi i el taller de creixement 
personal per a dones. I el servei d’habitatge que el tenim cada quinze dies aquí a l’Ajuntament, que 
es fa la informació i l’assessorament, la tramitació de prestacions de lloguer, la tramitació i 
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assessorament en deute de l’habitatge, la borsa d’habitatge i l’acompanyament tècnic en els 
projectes. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde, que dona les gràcies i diu que val a dir que els dotze municipis que 
formem part de la Mancomunitat, tots dotze tenen aquests conceptes, gairebé tots, n’hi ha algun 
que no, que els porten ells pròpiament, delegats en la  Mancomunitat. El motiu és que la majoria, 
que som de mida mitjana o petita, no tenim prou múscul per a poder desenvolupar a fons, amb 
recursos propis aquests conceptes, i llavors es deleguen a la Mancomunitat. La majoria de municipis 
ho tenen delegat, repeteixo. Menys Taradell i Tona que en algun cas, algun d’aquests conceptes, el 
porten directament.  
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la 
proposta efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per 
Aiguafreda, tres (3) a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor 
del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

 
TERCER.- DECLARACIÓ DE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA A LA RESIDÈNCIA LA FONT D’ESPECIAL 
INTERÈS 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 
DECLARACIÓ DE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA A LA RESIDÈNCIA LA FONT D’ESPECIAL INTERÈS   

Vist l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 5. Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, que estableix (…) es concedirà d'una bonificació del 95% per cent de la quota íntegra de l'impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de 

terrenys, en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que 

justifiquin aquesta declaració. La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Cor-

poració i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus 

membres(...). 

 
Atès que en data 29 de juny de 2021 la Sra. Núria Gobern Nogués, amb núm. Registre 2021-E-RC-662, ha 
presentat sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, 
segons el previst a l’Ordenança Fiscal esmentada. 
 
Vist l’informe dels serveis socials municipals de data 20 de juliol de 2021, favorable a dit reconeixement, 
considerant que la Residència La Font, col·labora activament en el desenvolupament de polítiques benestar 
social de l’Ajuntament d’Aiguafreda relacionades amb la gent gran i atenció a la dependència, així com, en 
casos d’urgència social ha facilitat la tasca i col·laborat amb els serveis socials municipals.  
 
Vist l’informe de Secretaria de data 20 de juliol de 2021, i examinada la documentació que acompanya la 
sol·licitud.  

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- DECLARAR l’activitat de la Residència La Font d’especial interès i d’utilitat municipal, a efectes de 
reconèixer la bonificació de l’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, 
degudament justificada la causa del benefici, en virtut del que es disposa en l'Ordenança fiscal d'aquest impost 
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i segons l’establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
Segon.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l'interessat, amb indicació dels recursos que procedeixin. 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde diu per quin motiu es considera d’especial interès? Aquí hi ha hagut un 
tema familiar vinculat a la Residència La Font, i és que ara fa un any, va morir el seu titular i impulsor 
Jordi Juanola, que és una persona que ha col·laborat repetides vegades amb l’Ajuntament, en 
moments que persones del poble que per necessitats, siguin les que siguin, les ha pogut acollir. 
Sempre hi ha hagut molta predisposició per part de la Residència la Font a tenir actituds proactives 
amb l’Ajuntament, ens han ajudat les vegades que ho hem necessitat. Ara s’han trobat amb una 
circumstància que és que després de la seva mort, la vídua i el fill que han heretat la residència, 
continuen duent a terme de residència, però han de pagar la plusvàlua. Aquesta plusvàlua és molt 
elevada, i acollint-se a una ordenança fiscal que tenim aprovada, en què aquells objectes heretats 
que siguin d’especial interès no seran objecte de tribut, ens han demanat aquesta exempció. Però 
com que és un tribut ha de passar per Ple. De manera que, en el nostre cas, creiem que s’ha de votar 
a favor, perquè efectivament, la tasca que fan és d’especial interès, i el que fa en aquest cas 
l’Ajuntament és eximir a la propietat de la plusvàlua que els hi correspon, però ha de passar per Ple.  
Aquest és el motiu. Si hi ha algun comentari. 
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la 
proposta efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per 
Aiguafreda, tres (3) a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor 
del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

 

QUART.- APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL 
D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE A AIGUAFREDA 

 

Atès que actualment SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR) gestiona el servei mu-
nicipal d’aigua potable del municipi, sota la modalitat de concessió des de l’1 de juliol de l’any 2003, en vir-
tut del contracte administratiu de concessió formalitzat en data 18 de juny de 2003 amb SOCIEDAD REGIO-
NAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (SOREA). 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda va acordar amb data 28 de juliol de 2006,prorrogar el contracte 
de gestió del servei municipal d’aigua potable amb SOREA per un període de 10 anys a partir de 26 de juliol 
de 2007, mentre que el 21 de març de 2017 el mateix Ple municipal va aprovar novament una pròrroga del 
contracte per un període de 4 anys addicionals a partir de 26 de juliol de 2017. Essent prorrogable el con-
tracte en els termes previstos al pacte segon signat a l’any 2003, fins el màxim legal. 

 
Atès que el plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives particulars que va regir la concessió 
de la gestió de l’explotació del servei municipal d’aigua potable a Aiguafreda i el contracte recollia literal-
ment: 
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“Si ho aconsella l’interès públic el contracte es pot prorrogar per iguals períodes o altres a determinar, se-

gons les condicions que es pactin de mutu acord entre les parts” 

 

Vist que l’acord d’aquesta pròrroga no requereix d’audiència al contractista atès que no li imposa obligaci-
ons noves, i atès que la pròrroga no implica modificació de les condicions del contracte, no és aplicable el 
règim de modificacions del contracte previst a l’article 101 del Text Refós 2/2000, de la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques.  

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- ACORDAR la pròrroga del contracte de concessió de gestió del servei municipal d’abastament do-
miciliari d’aigua potable d’Aiguafreda per un període de 3 anys, a comptar des del dia 26 de juliol de 2021, 
en els termes i condicions descrits al conveni que s’acompanya a la present proposta com ANNEX I. 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la concessionària del servei. 

 
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a què subscrigui els documents que siguin ne-
cessaris per a formalitzar el present acord. 

 
El Sr. Alcalde diu que en aquest cas creiem que val la pena fer una aturada i fer una explicació 
detallada del motiu. L’Ajuntament d’Aiguafreda té una concessió de gestió del servei d’abastament, 
és a dir, l’aigua en baixa, a l’empresa antigament SOREA, i des de fa un any AGBAR perquè ha quedat 
fusionada amb aquesta nova empresa. Aquesta empresa té un contracte que data de l’any 2003 i que 
es pot perllongar fins a l’any 2028, que són tots els anys que la llei permet de perllongament màxim 
del conveni.  
El nostre punt de vista és que creiem que val la pena continuar amb el servei que ens ofereix aquesta 
empresa, i per tant, proposem una pròrroga. En les negociacions que hem tingut amb l’empresa, 
aquesta ens demanaven una pròrroga fins a finals de contracte, però creiem que no és així perquè 
cobreix dues legislatures, però sí que aquesta pròrroga de tres anys ve a deixar en mans del següent 
equip de govern la possibilitat d’una licitació o si vol una pròrroga, perquè acaba l’any 2024. De 
manera que, el nou equip de govern que entrarà a partir de l’any 2023 tindrà un any, abans no acabi 
aquesta pròrroga que avui sotmetrem a votació i que esperem aprovar, per poder decidir que fer 
amb el tema de l’aigua.  
Justament estàvem parlant que és un tema que val la pena que ens hi entretinguem, i aquí tenim un 
petit dossier que crec que val la pena que el puguem repassar, per fer-nos una mica càrrec de la 
situació que tenim a Aiguafreda en relació amb l’aigua. És un estat de la qüestió de diferents temes, 
tant en baixa com en alta, perquè és un tema molt important. En el seu moment, Aiguafreda havia 
tingut molts problemes amb aquest tema, i ara creiem que val la pena fer un punt i a part, i detenir-
nos un moment amb aquest informe.  
En primer lloc, a la primera pàgina veureu el què ens va enviar SOREA quan vam entrar com a equip 
de govern l’any 2019, que li vam demanar de seguida, saber exactament quina era la situació de la 
xarxa de distribució. Aquesta és la xarxa que en aquests moments SOREA gestiona dins d’Aiguafreda. 
Hi ha hagut algun petit canvi aquí, perquè si mirem la part de dalt de l’esquema d’abastament, hi surt 
el dipòsit del Puigsec que ha augmentat de capacitat. Aquí sortia que era de 200 m3, però com sabeu, 
ha augmentat la seva capacitat, que junt amb el dipòsit del cementiri són els dos grans dipòsits, un 
de 510 i l’altre de 550, que permeten abastir d’aigua tot el poble. No tot el poble perquè per pressió 
no pot arribar a un veïnat d’Aiguafreda, que és el de la Font dels Enamorats. Aquest és l’únic que no 
s’abasteix d’aquests dos grans dipòsits que tenim  aquí. Però bé, aquesta és la gran xarxa en baixa de 
distribució que arriba a l’aigua de boca de cada domicili, que en aquests moments gestiona AGBAR.  



 

 
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 
 

Si mirem la següent pàgina, veurem d’on ve l’aigua que bevem. Aquest és un resum molt gràfic. 
Aquestes quantitats estan expressades en metres cúbics. I com veiem, el Pantà de Picamena és la 
font principal de nodriment d’aigua a Aiguafreda, seguit pel Pou de les Canes, i finalment, des de fa 
vint-i-set anys que l’Ajuntament d’Aiguafreda es va adherir al Consorci d’Aigües d’Osona Sud, la 
conca d’aigües al ramal que ens ve de la captació d’aigua que hi ha a l’altura de Sant Hipòlit de 
Voltregà. Som vint-i-vuit municipis d’Osona central i sud, els que rebem aigua d’Osona Sud. Hem de 
dir, que d’ençà que hi va haver aquesta connexió, Aiguafreda mai més ha tingut problemes d’aigua. I 
és gràcies a la connexió que tenim, que és una connexió alta, és a dir, és un servei que ens ve de fora, 
que podem anar amb seguretat, fins i tot en períodes d’estiatge fort.  
Si passem a la pàgina següent, veurem la distribució per mesos de l’aigua que es treu. Si us hi fixeu, 
veureu que el que és el Pantà de Picamena, els mesos de juliol, agost i setembre, pràcticament no 
se’n capta res. Pateix un estiatge molt fort la riera d’Avencó. I aquí és quan entra en funcionament el 
pou de les Canes, i la compra d’aigües a Osona Sud. Però, durant la resta de l’any, alguns mesos de 
l’any estan repartits, però bàsicament continua venint l’aigua del que és el sector del pantà de 
Picamena. Aquí sí que vull posar en valor el pou de les Canes, que és una instal·lació moderna que 
SOREA, i ara AGBAR, han autoritzat, i que encara en aquests moments té un potencial que no es 
coneix. S’han fet estudis, però encara no els tenim al detall. A la que tingui més dades us les podré 
donar. Però, hem de dir que es troba a una profunditat, la làmina d’aigua apareix a 160 metres, molt 
fonda, i la capacitat no es coneix exactament, però podria abastir d’aigua a Aiguafreda, pràcticament 
durant tot un any. Sense minva. El què no sabem és la capacitat d’aquest aqüífer tan gran de sota les 
Canes, això està pendent d’estudiar. També, una altra observació que ens han fet els tècnics 
d’AGBAR és que és l’únic pou d’aigua natural d’Osona Sud que no està contaminat per purins. La gran 
profunditat a què es troba, i la quantitat de capes freàtiques per què passa l’aigua d’escorrentia fins 
que nodreix l’aqüífer subterrani fa que sigui una aigua pura, més no poder. Té un altre potencial, i és 
que el fet de trobar-se, que això serà, diguem-ho així, per generacions futures, una làmina d’aigua a 
160 metres i/o una profunditat superior als 200 o 250 metres, l’aigua surt a una temperatura entre 
20 i 25 graus. De manera que, podria tenir un aprofitament geotèrmic extraordinari. És un tresor que 
tenim aquí a Aiguafreda. A vegades, parlem de tresors com Aiguafreda de Dalt o parlem de 
monuments arquitectònics, en canvi, el pou de les Canes l’hem de posar en valor. Té un 
inconvenient, i és que la gran profunditat en què està, el converteix en un pou poc sostenible 
energèticament. La bomba que s’ha renovat ara fa un any, és una bomba nova. És una bomba que és 
capaç de xuclar l’aigua directa del pou i enviar-la al dipòsit que tenim aquí dalt al cementiri, en una 
cota que supera gairebé els 80 metres, amb molta facilitat. Són unes bombes verticals  i consumeixen 
molta energia, de manera que no és un pou energèticament sostenible. Treure l’aigua del pou de les 
Canes, una aigua d’excel·lent qualitat, d’un índex de turbidesa baixíssim. Té un preu que és el cost 
que té treure l’aigua d’allà. Per tant, com que això va a càrrec de l’empresa concessionària, i ha de 
gestionar d’on treu els volums, es fa servir relativament poc. Però, la seva potencialitat crec que és 
important. I repeteixo, a més a més, quan es va fer la punxada, i es van fer mesures, l’aigua sortia al 
voltant dels 25 graus, sense estar aïllada i després de ser succionada al llarg de 160 metres. És un pou 
d’una potencialitat immensa que tenim la sort de tenir, i que ningú més té d’Osona, perquè tal com 
van dir els tècnics és l’únic que està lliure de purins.  
Si passem pàgina, aquí entrem ja a la distribució de l’aigua en baixa, no en alta com estàvem parlant 
ara. Això és un exemple que en el seu moment ens va passar SOREA, ara AGBAR, de les actuacions 
que duen a terme a la xarxa. Com veieu són moltes. La xarxa té fuites, té pèrdues, té reparacions de 
tot tipus. I això va a càrrec del conveni que tenim, també d’aquesta empresa. Creiem que l’acció que 
fan, que és una acció 24 hores 365 dies l’any, la fan millor que ningú, i ens permet tenir sempre aigua 
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disponible, amb una eficàcia a nivell de connexions, reparacions i d’incidències que hi puguin haver, 
que en aquests moments seria difícil de poder cobrir per altres sistemes.  
Finalment, hi ha un tema molt important. L’empresa concessionària està obligada a fer analítiques 
mensuals de diferents punts de la xarxa. Aquí en posem dues d’exemple. Són del mes de maig. La 
primera és corresponent al Passeig de Catalunya, i la segona, és la corresponent, les dues últimes 
pàgines que trobareu, a l’ETAP d’Avencó. L’estació transformadora i potabilitzadora que rep les 
aigües de la riera. Calen uns controls d’aigua de boca, que és aigua de consum directa, han de ser 
molt estrictes, i hem de dir que estem tranquils per les analítiques que ens fan arribar mensualment i 
que corren a càrrec, evidentment, de l’empresa concessionària. Per tots aquests motius, per les 
facilitats que hi ha i per la distribució i el servei que tenim, en aquests moments. Creiem que val la 
pena fer aquesta pròrroga amb l’empresa que tenim en concessió. Aquesta és la nostra analítica del 
nostre estudi, de la nostra anàlisi de la situació. Dit això, us dono la paraula per si voleu fer algun 
comentari.  
 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que jo tenia una pregunta, però més o menys ja 
l’has respost, era sobre la dualitat de dates, que es feia la pròrroga fins al 2024, però en canvi, el 
contracte diu que caduca al 2028. Això vol dir que li assegures només fins al 2024, però l’Ajuntament 
realment sense haver de modificar el contracte, el pot allargar fins al 2028. Entenc, no? 
 
El Sr. Alcalde diu que si convé sí. A veure, haig de dir que, aquesta pròrroga que presentem hauria 
d’haver passat abans per Ple. Perquè justament hem avançat el Ple a avui, perquè justament avui 
fineix el contracte, bé, demà. Però, no ens hem entès amb AGBAR. Les negociacions no han anat per 
bon camí. Ens demanaven més, i ja us podeu imaginar que el què ens demanaven era pel 2028. Però, 
no creiem que ens haguem de casar per tants anys, quan a més a més, han de venir altres 
ajuntaments que poden tenir idees diferents sobre el tema. Finalment, han acceptat aquests tres 
anys, i un compromís per part de l’Ajuntament, que surt en el plec de convenis que us hem passat, 
que farem un estudi dels preus de l’aigua. El motiu principal de la seva queixa és que ells estan 
obligats a fer inversions. Les inversions del pou de les Canes han pujat més de cent mil euros 
(100.000 €), que han anat a càrrec de l’empresa concessionària, perquè així ho diu el contracte. 
Llavors, per amortitzar això, necessiten molt més. Ens el van demanar, amb el qual com que en 
disposem vam dir que no. Per contra, ja que vam dir que no, ens van demanar augmentar preus. 
Tenen raó, i això ens ho van presentar el 2019, un estudi d’augment tarifari. I una vegada estudiat, 
vam creure que tenia cert sentit aprovar aquest augment tarifari. Per què? Perquè des del 2012 que 
no es toca el preu de l’aigua a Aiguafreda, i l’estudi que ens va presentar l’empresa demostrava que 
la rivalitat els obliga a un augment tarifari, al qual ens vam comprometre. Vam dir que tenia sentit, 
però va venir el Coronavirus.  
La següent reunió que vàrem tenir, vam dir que no tocaríem el preu de l’aigua perquè és un bé bàsic. 
Per tant, mentre estiguem en aquesta situació no tocaríem el preu de l’aigua. Evidentment això no 
els hi va agradar, i vam rebre les amenaces que anirien a la Comissió de Preus de Catalunya. És un 
òrgan que considera que si alguna empresa adjudicatària d’algun servei públic no cobreix, o cobreix 
amb excés el preu, pot forçar a qui li hagi adjudicat a fer un augment de preus. Finalment, no van 
voler tenir un conflicte obert amb l’Ajuntament, perquè la relació no és pas dolenta, i van dir que 
com a mínim demanaven una auditoria de preus, per saber si el què s’està pagant està per sobre o 
per sota. Estem a la mitjana. Lleugerament per sota. Perquè a l’informe que ens ha fet l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que correspon a l’any 2021, de cada municipi de Catalunya, llegeixo unes 
quantes dades per sobre, ens trobem que pel que fa el cànon d’aigua, que és el retorn, és a dir, que 
els ingressos que rep aquesta empresa gràcies al fet que els hi fem una concessió, tenen l’obligació 
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d’un retorn a l’Ajuntament del zero coma sis-cents cinquanta-quatre euros (0,654 €) el metre cúbic, 
igual més o menys a la mitjana de Catalunya, que a més a més són preus estàndards.  
Els cànons no els estableix cada Ajuntament i/o cada empresa, sinó que venen regulats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. I finalment, a Aiguafreda, afegint-hi clavegueram i subministrament, el total 
d’euros per metre cúbic que paguem és d’un coma seixanta-vuit euros (1,68 €). Retinguem aquesta 
dada. Balenyà, veïns nostres, paguen u coma seixanta euros (1,60 €), lleugerament per sota 
d’Aiguafreda. Centelles, u coma noranta-u euros (1,91 €), lleugerament per sobre. Folgueroles, u 
coma noranta-tres euros (1,93 €), dic Folgueroles perquè és un municipi amb què se sol fer 
comparatives perquè tenen 2.400 i escaig habitants, que pràcticament són els mateixos que 
nosaltres. La Garriga dos coma trenta-u euros (2,31 €), molt més elevat que aquesta mitjana que 
estàvem dient. I finalment, Tona amb u coma vuitanta-set euros (1,87 €), molt semblant i 
lleugerament per sobre. Per tant, estem a la mitjana, llevat de Balenyà que està per sota. De manera 
que, probablement, si haguéssim anat a la Comissió de Preus igual els autoritzava a què els 
apugéssim l’aigua, però el compromís nostre és que mentre que estiguem en estat d’alarma no 
pensem tocar el preu d’un servei bàsic com aquest. Alguna cosa més? 
 
Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que més que res, nosaltres votarem que no, 
perquè el nostre partit el que prioritza és la municipalització de tots els serveis bàsics, i nosaltres 
creiem que durant aquests quatre anys que es va fer la pròrroga, creiem que el què s’hauria d’haver 
fet és treballar per intentar la municipalització de tots els serveis bàsics. Per tant, nosaltres estem en 
contra d’allargar-ho. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho pot entendre. És cert que hi ha una tendència creixent en alguns municipis. 
La municipalització de l’aigua va començar a Terrassa, que ha estat potser el municipi pioner, i veig 
que els ajuntaments, sobretot grans, no tant els petits, han anat cap aquesta via.  
En el seu moment, quan ens plantejàvem aquesta pròrroga, vaig anar a parlar amb la gerent d’Aigües 
Osona Sud, que és un consorci al qual hi estem subscrits, la Gemma Arrom, que veient aquesta certa 
sensibilitat a favor de recuperar la municipalització de l’aigua, estaven intentant tirar endavant un 
projecte per ajudar a municipis petits, que consistia en la gestió municipal, a la vegada tutoritzada 
per una empresa pública com és un consorci, on formem part els 28 municipis d’Aigua Osona Sud, i 
que podríem rebre assessorament.  
Els hi vam dir que ens assessoressin per conèixer tots els extrems, i saber també diversos punts de 
vista dels grups municipals. El cas és que no ha tirat endavant. El tema de pandèmia ho ha aturat tot. 
Almenys sí que hi ha la intenció d’un consistori com és Aigües Osona Sud, d’estudiar com es pot 
ajudar als municipis petits a una certa municipalització, que deslliuraria al municipi.  
Bé, què ens passaria a nosaltres si ho féssim? D’entrada hauríem de crear una empresa, per gestionar 
tots els cobraments que hi ha. Aquesta empresa ha de tenir una part d’unitat operativa ràpida, que 
en aquests moments creiem que seria molt difícil per l’Ajuntament dur-la a terme, com la podria dur 
a terme AGBAR. 
Abans us hem ensenyat un mapa d’incidències que ens fan arribar, per indicar que les seves accions 
són diàries. 
Aquests dies, si passegem pel tram que va des de la farmàcia fins aquí a la CEMSA, si us hi heu fixat, 
hi ha tot de tanques de SOREA on estan fent reparacions en aquest tram on ja hem vist que és un 
tram on passen molts serveis i és complicat. L’altre és el del cost intern, la gestió de tot això. L’altre 
és el de les analítiques, un tema molt delicat i que l’aigua de boca ha de tenir per garantir tota la 
qualitat i que creiem que en aquests moments ho pot portar millor una empresa concessionària com 
és aquesta, que no els serveis que hauríem de desenvolupar com a Ajuntament. És a dir, ens ho hem 
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mirat tot i les càrregues que suposaria en aquests moments per l’Ajuntament d’Aiguafreda, creiem 
que són molt difícils de sostenir, i probablement els costos augmentarien, perquè aquells municipis 
on hi ha hagut municipalització, els costos d’explotació i obertura, que en aquests moments gràcies 
al conveni té l’empresa concessionària. Bé, no sabem què decidiran ajuntaments futurs, però en 
aquests moments, una vegada valorat tot, creiem que no és el moment. 
 
Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que hi ha un problema. Estic d’acord amb la 
ideologia de què seria millor municipalitzar, però si estudiem el moment en què ho vam comprar des 
de l’Ajuntament, en Sobrevias, el primer pastís amb què ens vàrem trobar va ser que no hi havia ni 
una canonada que no tingués pèrdues. Simplement, tenint la maquinària adequada per poder veure 
on és la fuga, per un Ajuntament com és Aiguafreda és impossible. L’altra cosa és que a nivell tipus 
Mancomunitat o Aigües Osona Sud es pogués fer una cosa, perquè un ajuntament gran com 
Terrassa, per exemple, sí que els hi pot sortir a compte si s’ho estudien bé, perquè tens molts més 
ingressos i pots obtenir la maquinària, el servei adequat i les persones. Aquí ens trobaríem que ho 
tornaríem a espatllar, el poc que s’hagi anat arreglant tots aquests anys. Acabaríem al cap de x anys 
amb les canonades perdent per tot arreu, perquè seríem incapaços de fer-ho. Aquesta és la meva 
opinió realment de tota aquesta història. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que voldria posar en valor una cosa. Un exemple clar del moment en què 
Aiguafreda es va adherir al Consorci d’Aigües Osona Sud. Els que tenim una certa edat recordem els 
problemes que havíem tingut aquí a Aiguafreda amb l’aigua, gravíssims. És en aquell moment, on el 
pou de les Canes no podia ser explotat, i ara ho pot ser. Aiguafreda havia tingut molts problemes 
d’aigua, i aquestes dades de consum de què és la nostra captació, primer la capacitat que teníem al 
pantà de la font del bel?, que és el pantà del primer pont. I posteriorment, el que es va fer al pantà 
de Picamena, que no està dins el terme municipal d’Aiguafreda, sinó que està compartit entre 
Tagamanent i el Brull, però que ens nodreix principalment d’aigua en aquests moments. Entenem la 
postura aquesta, però creiem que a l’hora de comptar i retruc que el millor és la concessió a una 
empresa que ens pugui fer aquest servei.  
 
Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres sabem que és complicat, i 
que s’han de fer unes gestions molt difícils, i que s’ha de crear una empresa, etc. Tot això ho sabem, 
però nosaltres pensem que tots aquests passos s’haurien d’haver fet ja fa molts anys. I clar, tornar 
altra vegada a votar això d’ajornar-ho tres anys més. D’alguna manera és un vot de càstig per dir que 
nosaltres no hi estem d’acord, i nosaltres volem una municipalització, i que s’ha d’estudiar ben 
estudiat. I que sí, que sabem que això no serà d’aquí a l’any que ve tot això de la municipalització. 
Però per exemple, això d’Osona Sud, el consorci aquest que està estudiant de fer-ho amb més 
pobles, creiem que és una molt bona idea, i que en un futur es pot fer, però clar, s’ha de començar a 
gestionar això. Que ja s’hauria d’haver fet fa tres anys, i que potser ara heu començat ens sembla 
fantàstic. Però de moment ara nosaltres votem que no. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho entén. Aquesta consulta que vaig fer amb la gerent, la Gemma Arrom, tirava 
endavant aquest projecte i havien d’articular com es podia fer la barreja de municipis que decidien 
municipalitzar amb una externalització igualment amb una altra, no és una empresa, sinó que és un 
consorci, però t’ho han de portar. El què passa que la participació municipal és més gran. No ho 
tenim tancat, simplement el tema de la pandèmia els ha frenat, i ho feien pensant amb possibles 
municipis de mida petita que s’hi poguessin adherir. Clar, amb aquesta situació creiem que, una 
vegada analitzat el programa que tenim, no tenim problema amb l’aigua a Aiguafreda. Tenim aigua 
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de molta qualitat, de fonts pròpies, tant pel que fa el pantà de Picamena com pel que fa el pou de les 
Canes, excel·lents, i la gestió que en aquests moments estem tenint creiem que és la millor. Aquest 
és el nostre punt de vista.  
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la 
proposta efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per 
Aiguafreda, tres (3) a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot en 
contra del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

 
CINQUÈ.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE DIES FESTIUS LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2022 

 

La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DELS DIES FESTIUS LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2022  

Vista la comunicació del Departament d’Empresa i Treball on demanen a la corporació avançar respecte a la 
informació corresponent als dies festius locals corresponents a l’any 2022. 
 
El Departament d’Empresa i Treball, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en la sessió plenària del passat 
dia 23 de juny de 2021, va ratificar la proposta dels dies festius laborals per a l’any 2022 a Catalunya i l’Ordre 
corresponent publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8446, de 30 de juny de 2021.  
 
Per aquest motiu, i 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, en el qual s’indica que de les catorze festes labo-
rals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s'estableix que les 
dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis res-
pectius, cal ens feu arribar les vostres 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 decret 
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'indi-
quen a continuació:  

1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 15 d’abril (Divendres Sant), 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l'Assumpció), 12 d’octubre (Festa 
Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (La 
Immaculada) i 26 de desembre (Sant Esteve); al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Este-
ve) 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, en formular la seva proposta, 
cal que tingui en compte el següent:  
 
- Si tots els nuclis coincideixen en les dates escollides, només cal que es proposin les dues festes del municipi.  
 
- Si un o més nuclis trien 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 dues, encara que una d'elles coin-
cideixi amb una de les proposades per a tot el municipi.  
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Per tot això, l’Alcaldia, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- APROVAR com a festes locals per al calendari 2022 al municipi d’Aiguafreda els dies: 31 d’octubre i 9 
de desembre. 

Segon.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que és un punt que anualment tenim l’obligació de passar-lo per 
Ple, i aquest any hem de dir que ha estat certament complicat, perquè la configuració de festes que 
hi ha durant l’any 2022, la comissió de negociació entre la Generalitat i els sindicats van establir 
diferents dies, atès que molts dels que són preceptius a tot Catalunya cauen en festiu, i van 
incorporar com a dia festiu per tot Catalunya la segona Pasqua, que és tradicionalment de les dues 
festes locals que tenim dret, un dels dies que agafem a l’Ajuntament d’Aiguafreda. L’altre sempre el 
guardem per la Festa Major d’Hivern, pel pont que hi ha entre el sis i el vuit o entre el vuit i el deu. 
De manera que, la segona Pasqua que és festa a Barcelona, l’any 2022 la Generalitat l’ha establert 
com a festa obligatòria a tot el país. Per tant, aquesta va quedar exclosa.  
Una vegada vàrem haver d’escollir quin dia agafar, vam creure convenient, per això ho portem a 
votació, d’agafar l’únic pont que hi ha en tot l’any 2022, que és el pont de Tots Sants. De manera que 
la data proposada és el 31 d’octubre, que és un dilluns. I quedarien proposades com a festes locals el 
31 d’octubre, dilluns, perquè és pont, i el 9 de desembre que també ho és i que empalma la Festa 
Major del dia 8 amb el dissabte 10.  
Torna a ser un altre any d’aquells complicats que algun any hem tingut a Aiguafreda, com aquella 
setmana dels tres dijous que en diuen, que és dimarts 6 festiu, dilluns, dimecres i divendres 
laborables, dia 8 festiu, i tan per tant, afegir un dia que servirà de pont que serà el divendres per tal 
de poder fer la Festa Major concentrada el cap de setmana. Aquesta és la nostra proposta i 
l’explicació del perquè s’ha agafat aquest dia, i no l’habitual Dilluns de Pasqua, perquè ja el tindrem 
com a festa a nivell de país. Algun comentari?  

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que si hi hagués hagut dos ponts, podríem discutir 
quin era millor. Però amb un de sol no hi ha res a discutir. 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que algun any, l’Ajuntament d’Aiguafreda havia decidit també, 
en circumstàncies similars, amb solidaritat amb Sant Martí agafar els dies de la Festa Major de Sant 
Martí de Centelles. Però tampoc és el cas de l’any que ve.  

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la pro-
posta efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, 
tres (3) a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 
Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

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 20:30 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

Document signat electrònicament al marge 


