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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021 

(NÚMERO 9/2021) 

 

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 

Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 

Sra. Cristina Martín Sanglas 

Sra. Anna 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. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANA 01. CARRETERA DE RIBES. 

 
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS DE CARÀCTER SOCIAL. 

 
TERCER.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025. 

 
 
PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANA 01. CARRETERA DE RIBES. 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANA 01. CARRETERA DE RIBES 

 
 



 

 
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 
 

En data 19 de juny de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda va aprovar el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal d’Aiguafreda, i va ser publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 3 de febrer de 2021.  
 
En data 5 de novembre de 2021 mitjançant provisió d’Alcaldia es disposa que Secretaria 
emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en relació a la 
modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit Polígon actuació 
urbana (PAU) 1, Carretera de Ribes.  
 
En data 18 de novembre de 2021 s’incorpora a l’expedient la proposta de modificació 
puntual del POUM en l’àmbit PAU 1 redactada pels serveis tècnics municipals. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es realitza consulta pública prèvia 
sobre l’aprovació de la modificació puntual del POUM a l’àmbit del PAU 1, Carretera de 
Ribes. Durant el període de la consulta no s’han rebut propostes, suggeriments ni 
al·legacions.  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 25 de novembre de 2021, que es 
transcriu literalment a continuació: 

 
INFORME TÈCNIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT PAU 1 
CARRETERA DE RIBES 
 

Expedient: 907/2021 

Àmbit: PAU 01. Carretera de Ribes 

Instrument de gestió: Modificació puntual del POUM a l’àmbit polígon actuació urbana 01 
carretera de Ribes. 

Objecte de l’informe Informe per aprovació inicial 

 
INFORME 
 
I. NORMATIVA APLICABLE  

 

• Articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  

• Disposició Vuitena la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 

administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

d'impuls de l'activitat econòmica. 

• L'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques.  

• Articles 17 a 28 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 

• Articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 

aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

• Article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

 

II. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 
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- Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament en data 20 

d’abril de 2010, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 

5627, de 12 de maig de 2010. 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament en data de 19 de juny de 

2019, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 3 de febrer de 

2021. 

 

III. CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA 

 
El sòl subjecte en la present modificació es troba classificat com a sòl urbà no consolidat 
inclòs dins del Polígon d’Actuació Urbana 01. Carretera de Ribes. El polígon queda regulat 
per les condicions establertes en la fitxa urbanística del PAU 01 de la normativa urbanística. 
I per tot allò no especificat en la fitxa serà d’aplicació la normativa del POUM d’Aiguafreda.  
 
Segons consta a la proposta de modificació puntual del POUM, les condicions d’ordenació i 
d’edificació i ús del PAU 01. Carreteres de Ribes queden definits pels següents paràmetres: 
 

Àmbit PAU 1 6.287,84 100,00% 

Sòl públic. Sistemes 4.690,35 74,59% 

Xr. Viari de trànsit restringit 1.772,74 28,19% 

V2. Espais lliures i zones verdes 1.574,12 25,03% 

E7. Equipament sense ús assignat 1.343,49 21,37% 

Sòl privat. Zones 1.597,49 25,41% 

Clau 4e2-4e2 HP1-HP2 1.597,49 25,41% 

Sostre edificable màxim 6.389,96  

Sostre residencial màxim 4.792,47  

Sostre màxim HLL 3.354,73 70% 

Sostre màxim HPO 1.437,74 30% 

Sostre mínim altres usos 1.597,49  

Número d'habitatges màxim 53 

Número HLL 37 

Número HPO 16 

 

- Segons l’establert en l’article 57.4 del DL 1/2010, l’àmbit ha de reservar el 30% del 

sostre residencial de nova implantació per a habitatge de protecció oficial, amb un 

mínim del 20% destinat a règim general/especial.  

- S’ha de cedir el 10% d’aprofitament urbanístic segons el que disposa l’article 43 de la 

LU i disposicions concordants.  

- El polígon d’actuació s’executarà per sistema de reparcel·lació per compensació bàsi-

ca. 

- L’activitat que es desenvolupava a l’àmbit estava inclosa a l’annex I “Activitats poten-

cialment contaminants de sòl” del reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que caldrà 

donar compliment a l’article 3.5 del Reial Decret. 

- Els edifici i instal·lacions existents dins el polígon estaran a les disposicions generals 

establertes en el títol I d’aquestes Normes urbanístiques.  

- No s’ubicaran noves instal·lacions que comportin una presència important d’elements 

especialment vulnerables com són escoles o casals d’avis en al franja de seguretat de 

la C-17 afectada pel transport de mercaderies perilloses. 
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IV. OPORTUNITAT, CONVENIÈNCIA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

D’acord amb l’establert a l’article 97 del TRLUC, cal raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats 
concurrents. Segons consta a la proposta de modificació puntual del POUM, aquesta es 
redacta per tal de:  
 

1.- Ampliar el sòl de sistema d’equipaments per emplaçar-hi el teatre municipal 

d’Aiguafreda.  

2.- Ampliar el sòl de sistema de zones verdes per crear una gran plaça associada al nou 

equipament municipal, que s’integri en el conjunt de places i equipaments de 

l’entorn (església, ajuntament...).  

3.-  Configurar una nova rambla, amb l’ordenació de sòl de zones verdes alineat a la 

carretera de Ribes, per augmentar l’ample del vial i donar continuïtat al sistema 

d’espais lliures de la carretera, i la possibilitat de prolongar-ho cap a nord-oest, en 

l’àmbit del PAU 8, i generar un nou front al conjunt d’equipaments englobats dins 

dels Paus 1 i 8.  

4.- Mantenir i posar en valor el patrimoni industrial d’Aiguafreda i del sector en parti-

cular amb la conservació i qualificació d’equipament d’una part de la nau industrial 

que es manté en bon estat, i integra-la en el conjunt d’espais lliure de la nova ram-

bla i la plaça.  

5.- Ordenar sòl per a usos residencials, tant d’habitatge lliure com de protecció, i sòl 

per a altres usos.  

L'oportunitat i conveniència de la present modificació ve justificada per la voluntat 
d'ampliar el sòl d’equipament públic, amb l’ordenació d’un solar d’unes dimensions 
aproximades entre els 1.300 i 1.500 m2, on satisfer la demanda municipal d’ubicar-hi el 
Teatre municipal d’Aiguafreda, que a dia d’avui no té. 
 
La justificació de l'interès públic de la modificació puntual ve donada per l'obtenció d’un 
gran àmbit públic situat al bell mig del municipi i amb uns usos equipamentals, d’habitatge 
de protecció oficial i de zones verdes que configuraran un nou espai públic de referència 
d’Aiguafreda associat i donant continuïtat als equipaments i espais lliures ubicats a l’entorn 
de la carretera de Ribes i el passeig Catalunya. 

 
V. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

El sòl d’equipament per ubicar el nou Teatre municipal (clau E7), amb una superfície de 
1.431m2, s’ubica a l’extrem nord-oest de l’àmbit de manera contigua al sòl d’equipaments 
esportius i recreatius de la piscina municipal i les pistes de tennis.  
 
En l’extrem oposat, amb l’objectiu de donar continuïtat al teixit residencial i resposta a la 
mitgera de l’edifici de PB+4, s’emplaça el sòl d’aprofitament privat, qualificat de zona d’illa 
oberta (clau 4e2-4e2), de PB+3 i dimensió aproximada de 16 x 44 metres. Aquest solar amb 
un sostre edificable potencial de 2.809,76 m2, es destina a usos residencials i terciaris.  
 
Les plantes pis acolliran els usos residencials (2.107,32 m2st) amb habitatges lliures i de 
protecció oficial. El nombre màxim d’habitatges a construir, per unitats habitables de 
90m2st/habitatge, és de 23 unitats, dels quals com a mínim un 30% s’hauran de destinar a 
HPO.  
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Mentre que la planta baixa es destinarà a usos terciari i serveis amb l’objectiu de completar 
el sistema dotacional i de serveis al voltant de la nova plaça del teatre.  
 
La plaça del Teatre municipal, qualificada d’espais lliures i zones verdes (clau V2), queda 
emmarcada pel nou sòl d’equipament del teatre, el sòl d’equipament existent de la piscina i 
les pistes de tennis i l’edifici residencial, als quals s’hi accedirà des de la matèric plaça.  
 
Per la banda de la carretera de Ribes, l’espai públic de la plaça del Teatre municipal es 
prolonga cap a la nova rambla (clau V2). Aquesta zona verda s’alinea a la carretera de Ribes 
amb la voluntat d’ampliar l’espai de vianant de la carretera i generar un espai agradable i de 
qualitat pel passeig, amb una configuració a mode de rambla, i amb continuïtat amb els 
espais lliures i equipaments de la carretera de Ribes. 
 
Així mateix, la nova proposta d’ordenació del PAU 1 introdueix la voluntat de conservar una 
part del patrimoni industrial existent en l’àmbit i no perdre el valor històric, social i 
econòmic que representa. Es proposa conservar i qualificar d’equipament sense ús assignat 
(clau E7) la part de la nau industrial amb valor històric i arquitectònic que millor es conserva, 
ubicada a l’extrem nord-est de l’àmbit amb a lineació a la carretera de Ribes.  
 
L’ordenació de l’àmbit finalitza amb la urbanització de vials de trànsit restringit (clau Xr), 
amb l’objectiu de completar el nou espai de trobada i estada, pels veïns i veïnes 
d’Aiguafreda, i donar accés als nous usos i activitats i continuïtat a la trama existent, amb la 
prolongació del passeig Catalunya i carrer de Nazaret. 
 

 Planejament vigent Proposta MP 

Àmbit PAU 1 6.287,84 100,00% 6.287,84 100,00% 

Sòl públic. Sistemes 4.690,35 74,59% 5.585,40 88,83% 

Xr. Viari de trànsit restringit 1.772,74 28,19% 1.919,88 30,53% 

V2. Espais lliures i zones verdes 1.574,12 25,03% 1.908,55 30,35% 

E7. Equipament sense ús assignat 1.343,49 21,37% 1.756,97 27,94% 

Sòl privat. Zones 1.597,49 25,41% 702,44 11,17% 

Clau 4e2-4e2 HP1-HP2 1.597,49 25,41% 702,44 11,17% 

Sostre edificable màxim 6.389,96 m2st 2.809,76 m2st 

Sostre residencial màxim 4.792,47 75,00% 2.107,32 75,00% 

Sostre màxim HLL 3.354,73  1.475,12  

Sostre màxim HPO 1.437,74  632,20  

Sostre mínim altres usos 1.597,49 25,00% 702,44 25,00% 

Número d'habitatges màxim 53  23  

Número HLL 37 70,00% 16 70,00% 

Número HPO 16 30,00% 7 30,00% 

Densitat per habitatge 90,42 m2/hab 90,00 m2/hab 
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VI. CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA 

 

Consta a l’expedient objecte d’aquesta modificació puntual del POUM en l’àmbit del PAU 1. 

Carretera de Ribes, la realització d’una consulta pública al portal web d'aquest Ajuntament, 

a l'efecte de recaptar l'opinió dels subjectes i organitzacions més representatives potenci-

alment afectats per la futura figura, sense que s’hagi presentat cap proposta, suggeriment o 

al·legació. 

 

VII. ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA AMBIENTAL 

L’article 118.4 del RLU estableix que les modificacions han d'estar integrades per la docu-
mentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. Han d'incorporar l'in-
forme ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que es sotmetin a ava-
luació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental i un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, quan així ho estableixi la legislació vigent. 
 
Segons consta a la proposta de modificació redactada per aquests serveis tècnics, d’acord 
amb l’establert a l’apartat sisè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, aquesta s’encabeix en 
l’apartat segon de la lletra c) pel que no ha d’esser objecte d’avaluació ambiental estratègi-
ca. 

 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes sig-

nificatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avalu-

ats en el planejament urbanístic general: 
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Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la 

lletra a que es refereixen només a sòl urbà. 

 

VIII. ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE MOBILITAT 

Segons l’establert a l’article 96 del TRLUC , la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen 
la formació, pel que d'acord amb l'article 59.3.c la memòria ha d'integrar les mesures 
adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, en 
compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i 
viatgeres. 
 
L'article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat 
generada, estableix que han d'incloure estudis d'avaluació de la mobilitat generada els 
instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: c) Planejament urbanístic 

derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o 

activitats.  
 
Així doncs, segons consta en la proposta de modificació del POUM redactada per aquests 
serveis tècnics, la present modificació puntual no incorpora nous usos i activitats, per tant, 
d’acord a l’aparat c) no s’ha de sotmetre a l’avaluació de mobilitat generada. 
 

CONCLUSIONS 
 

Atès que la proposta de modificació del POUM en l’àmbit PAU1, redactada per aquests 
serveis tècnics, té per objecte ampliar el sòl públic d’equipament i espais lliures en detriment 
del sòl d’aprofitament privat. De manera que el sostre edificable màxim es redueix, i per 
conseqüent, el d’habitatge i altres usos. No obstant, es mantenen els percentatges tant de 
sostre residencial lliure i de protecció com d’altres usos. 
 

Atès que la proposta incorpora al càlcul sobre les càrregues i aprofitament associats al polígon 
d’actuació urbana delimitat per verificar la viabilitat econòmica de l’operació urbanística. 
 

Així mateix, consta a la proposta de modificació del POUM en l’àmbit PAU1, redactada per 
aquests serveis tècnics, la modificació que s’introdueix en el redactat dels articles de la 
normativa urbanística del POUM. 
 

Examinada la documentació aportada a l’expedient, els tècnics sotasignats proposen 
l’aprovació inicial de la Modificació Puntual  del POUM en relació a l’àmbit PAU 1 Carretera de 
Ribes, sense perjudici de les determinacions que puguin fer els informes preceptius de 
Secretaria i Intervenció  de l’Ajuntament d’Aiguafreda, proposant l’adopció dels següents 
acords pel Ple de l’Ajuntament: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) d’Aiguafreda en l’àmbit del PAU1. Carretera de Ribes.  
 
SEGON.- Sotmetre la proposta esmentada a informació pública pel termini d'un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual 
es refereix el projecte en tramitació, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, per 
tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-la i presentar durant el termini esmentat, 
totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. 
 
TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes 
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afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un 
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 
 
QUART.-Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial a 
tot l’àmbit de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, àmbit PAU 1, 
de conformitat amb l’article 73 del DL 1/2010. 
 
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde president, a signar 
tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriorment 
esmentats. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats de l’àmbit d’actuació urbana. 

 

Vist l’informe de la Secretaria interventora accidental de data 25 de novembre de 2021. 
 

Vistes les atribucions conferides al Ple de la Corporació a l’article 22.2.c de la Llei 7/1985, de 
bases de règim local i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en matèria d’aprovació de planejament 
urbanístic.  
 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal  d’Aiguafreda en l’àmbit del PAU1. Carretera de Ribes.  
 
SEGON.- Sotmetre la proposta esmentada a informació pública pel termini d'un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual 
es refereix el projecte en tramitació, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, per 
tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-la i presentar durant el termini esmentat, 
totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. 
 
TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un 
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 
 
QUART.-Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial a 
tot l’àmbit de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, àmbit PAU 1, 
de conformitat amb l’article 73 del DL 1/2010. 
 
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde president, a signar 
tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriorment 
esmentats. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats de l’àmbit d’actuació urbana. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar aquest primer punt. Presentem la modificació d’una part 
del POUM, concretament la que afecta el PAU1 de la Carretera de Ribes, amb la finalitat de poder 
adquirir per part de l’Ajuntament el solar conegut pel nom de CEMSA.  

Arribar aquí no ha estat fàcil. Les negociacions amb la propietat ja fa molt temps que van començar, i 
sembla que aquest acord està a punt de tancar-se.  

Aquesta modificació es fa per un motiu, i és que necessitem per poder fer una despesa d’aquesta 
quantitat a favor d’un particular des de l’administració pública, que el Departament de Governació 
ens validin aquesta operació. Quan un Ajuntament vol fer una compravenda ha de justificar que hi 
farà unes actuacions que no pot fer la iniciativa privada, com és realment en aquest cas, disposar de 
més espai d’equipaments, preservació de patrimoni i un espai públic de carrer i plaça tancant el pas-
seig de la part de dalt.  

De manera que, contactat amb Governació, Economia i Finances, i després d’haver contactat amb la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, ara tenim la modificació que hauria de permetre que sigui validada 
aquesta operació. 

La modificació contempla que es destinin dos espais a equipament públic. Un podria ser un futur 
teatre o auditori, tot i que això pot canviar si finalment es pot tancar l’operació. L’altra part 
d’equipament, que aquesta anirà vinculada a la preservació de patrimoni, és convertir-ho en una 
porxada. A l’interior de l’edifici es conserven unes arcades industrials molt altes, pròpies del segle 
XIX, principis del XX, que els tècnics van considerar molt interessant de preservar. Aquesta gran por-
xada seria un espai obert, que permetria fer-hi actes, activitats, i fins i tot, allotjar-hi el mercat. No és 
una porxada medieval o renaixentista com la que tenen a Granollers, però sí que permetria conservar 
l’essència d’aquest edifici centenari.   

No cal que sigui exactament això que aprovarem avui, però sí que els percentatges han d’anar 
d’acord amb aquestes quantitats. 

En tot cas, aquesta operació pot suposar una despesa molt elevada per l’Ajuntament. D’aquesta des-
pesa en tornarem a parlar quan fem el Ple de pressupostos, perquè haurem d’aprovar la dotació 
pressupostària per dur-ho a terme durant l’any 2022, i aquesta despesa tan elevada significarà que 
l’Ajuntament estigui uns anys que probablement no podrà dur a terme allò pel qual ho ha comprat. 
Som el municipi que som, amb els recursos que tenim. Però en tot cas, estarà assignat.  

No era preceptiu que hi hagués pisos. Hi ha una proposta d’habitatge plurifamiliar, al voltant de 24 
habitatges, amb els seus corresponents habitatges de protecció oficial. Però, creiem que n’hi ha 
d’haver una part, ja que Aiguafreda té un dèficit d’habitatge plurifamiliar.  

Finalment, hi ha una part de vial que és la finalització del que seria el Passeig de Catalunya, que aca-
ba entrant dins el que seria aquest recinte, tan gran, que és zona verda.  
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Com que les negociacions no estan tancades i cal seguir el perceptiu procediment legal, cal recordar 
que els propietaris tenen anunciada la finca en diverses plataformes. La continuen tenint en venda al 
preu que surt publicitat. L’Ajuntament d’Aiguafreda vol  i pot negociar una quantitat molt menor a 
aquesta. Imaginem-nos que troben un comprador. I decidissin trencar els tractes amb nosaltres. 
Aquesta modificació afavoreix que es pugui tirar endavant la proposta de l’Ajuntament, i la propietat 
n’està al cas, però la modificació és inicial, caldrà una aprovació definitiva d’aquesta modificació. Si 
finalment tenen un comprador, i a aquests els hi interessa tirar endavant un projecte d’habitatges, 
nosaltres podem decidir si ens interessa tenir-los, i en conseqüència no fem l’aprovació definitiva de 
la modificació que aprovarem ara i es queda com estava.  

Estem parlant d’una superfície de 6.000 m2, amb un component emocional molt important. Penso 
que serà un espai bàsic pel poble, estem pensant amb l’Aiguafreda d’aquí vint, vint-i-cinc anys, cin-
quanta  o fins i tot, cent anys endavant. La decisió l’hem de prendre nosaltres ara, i això marcarà de 
manera molt clara el desenvolupament urbanístic i l’espai com ha de quedar en aquest sector.  

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 UNANIMITAT, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts 
per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) 
vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  
 
 
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS DE CARÀCTER SOCIAL. 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS DE CARÀCTER 
SOCIAL DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 9 de novembre es va emetre informe de secretaria, on s’estableix la legislació 

aplicable i el procediment a seguir.  
 
2. En data 11 de novembre de 2021 es va publicar consulta pública prèvia al portal web de 

l’Ajuntament d’Aiguafreda i en data 25 de novembre de 2021 es va emetre certificat de 
secretaria conforme no s’han presentat al·legacions. 
 

3. En data 23 de novembre de 2021 s’ha emès informe tècnic de la treballadora Social dels 
Servei Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament d’Aiguafreda dels CCVR. 
 

4. En data 25 de novembre de 2021 s’ha emès informe favorable de la secretaria-
interventora accidental. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE  
 
La Legislació aplicable és la següent: 
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- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

- Els articles 58 a 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

- Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

- L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de conformitat amb els articles 
22.2.d), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist l’informe tècnic d’aprovació del reglament municipal de prestacions de caràcter social de 
l’ajuntament d’Aiguafreda emès per la treballadora Social dels Servei Bàsic d’Atenció Socials 
de l’Ajuntament d’Aiguafreda dels CCVR. 
 
Vist l’informe favorable de la secretaria-interventora accidental. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment un reglament municipal que reguli les prestacions de caràcter 
social, en els termes en què figura en l'expedient.  
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament municipal 
regulador de les prestacions de caràcter social de l’Ajuntament d’Aiguafreda, pel termini de 
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya , en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 
d'anuncis de la corporació i al portal web. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
TERCER.-  Disposar que transcorregut el termini d’informació pública esmentat, en cas de no 
haver -hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat 
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació. 
 
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde president, a signar 
tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriorment 
esmentats. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i proposa que la regidora de serveis socials, la Sra. Font prengui la pa-
raula per donar una mica més de cobertura i explicació de què significa això. 

Intervé la regidora Sra. Font i exposa que anys enrere ens basàvem en el reglament de la Mancomu-
nitat la Plana, però des que es presta el servei amb el Consell Comarcal, es va decidir que calia un 
instrument regulador que sigui efectiu per Aiguafreda, per la població, pel nombre d’habitants, per 
les dimensions i pels casos que puguem tenir en el nostre nucli. A partir d’aquí, teníem ganes que es 
poguessin regularitzar uns tempos, sobretot pel tema dels ajuts d’aliments, perquè hi hagués una 
revisió més sovintejada. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta, per què a l’annex 8 hi posa any 2015. Les 
quantitats coincideixen amb les de l’any 2020. Creiem que es tracta d’un error de copiar i enganxar. 

Intervé la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font i diu que es consultarà, no fos cas que la 
normativa sigui l’última treta del 2015.  

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i aclareix que no pot ser, perquè les quantitats són les 
que es diuen en el 2020.  

Des de Secretaria s’aclareix que és un error de transcripció. 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que no ho vol aprovar amb l’any 2015 anotat. Si clarifiquem que can-
viem això per l’any que toqui, ho aprovem. 

Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font diu que fem la consulta perquè no 
sigui que per algun tema de normatives s’hagi posat aquest any. 

El Sr. Alcalde aclareix que si és fruit d’un error, s’ha de corregir i esmenar, per no remetre’ns a unes 
quantitats que no siguin les que corresponen en aquest moment. 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que pot haver de posar 2020 tot i que el fem el 2021, no 
t’ho discuteixo, perquè que jo sàpiga no sé si els números del 2021 ja estan donats. Però entenc que 
els números que heu agafat, encara que posi 2020, són els que hi havia. Les quantitats crec que estan 
bé. 

El Sr. Alcalde diu que el 2020 és l’últim exercici tancat. Ara, si això està malament, evidentment no es 
pot sotmetre aquest redactat a votació, sinó que només es pot sotmetre amb la condició que es mo-
dificarà.  

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que segueix amb el dubte personal sobre si s’ha 
de posar 2021 en lloc de 2020.  

El Sr. Alcalde aclareix que les del 2021 fins que no es tingui el tancament de l’exercici no els tindrem.  

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol aclareix que és una cosa que si tu em denegues una ajuda, jo puc fer un 
recurs dient que està malament tot, i potser l’acabo guanyant. Amb aquestes petites coses, a vega-
des, es guanyen recursos.  
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El Sr. Alcalde sol·licita a Secretaria que es revisi això. I fet, aquests aclariments, proposa que se sot-
meti a votació aquest punt, condicionant que s’esmeni l’error de transcripció si s’escau.  

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 UNANIMITAT, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts 
per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) 
vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  
 

 

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025. 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025 
 
Finalitzada la vigència del Pla Local de Joventut 2016-2020, resulta prioritari per aquest 
Ajuntament continuar desenvolupant i implementant activitats i polítiques destinades als 
joves d’Aiguafreda que  fomentin la seva independència, maduresa i creixement personal, 
per la qual cosa s’ha redactat el nou Pla de Joventut 2021-2025. 
 
Segons informe de la tècnica de joventut emès en data 22 de novembre de 2021, el Pla Local 
de Joventut 2021-2025 es configura com l’eina local de planificació estratègica i definició de 
les polítiques adreçades als més joves del municipi, sent l’instrument  que permet orientar 
les polítiques d’intervenció segons les necessitats detectades i els recursos disponibles.  
 
L’informe esmentat posa de manifest també que aquest Pla és especialment rellevant  en un 
context marcat per les conseqüències socioeconòmiques derivades del confinament 
obligatori causat per la COVID-19, que estan afectant en gran mesura a la població més jove. 
 
Vist que l’article 7.2 la llei 33/2010 d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut de Catalunya, 
reconeix la competència dels governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de 
la Generalitat per actuar en matèria de joventut, d’acord amb l’establert a aquesta llei i la 
resta de legislació aplicable.  
 
Atès que  l’article 13 de la llei 33/2010 d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut de Catalunya, 
atorga als municipis la possibilitat de dur a terme actuacions complementàries en matèria de 
joventut, inclosa l’elaboració de plans locals.  

 

Vist l’informe proposta dels serveis jurídics emès en data 24 de novembre de 2021.  
 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

 

PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2021-2025, vigent des de l’endemà de la seva 

aprovació fins a 31 de desembre de 2025.  

 
SEGON.- Es condiciona qualsevol acció de materialització del Pla Local de Joventut 2021-2025 
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a l’existència de crèdit pressupostari suficient.  
 
TERCER.- Sotmetre el Pla Local de Joventut 2021-2025 a informació pública per un termini de 
30 dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, perquè les persones in-
teressades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i les al·legacions que 
creguin convenients. 
 
QUART.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions ni re-
clamacions, el Pla Local de Joventut 2021-2025 quedarà definitivament aprovat sense neces-
sitat de cap tràmit ulterior. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental pel seu coneixement i 
efectes. 
 
SISÈ.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2021-2024 a la Di-
recció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i proposa que els regidors de joventut, i a la Sra. Pedrosa com a tècnica 
de joventut, prenguin la paraula per fer algun aclariment més. 

Intervé la regidora Sra. Font i exposa que el Pla de Joventut, és necessari per sol·licitar totes les sub-
vencions i dur a terme totes les activitats del punt jove, com els cursos, com l’organització de festes, 
ajuts per l’emancipació, per tema d’habitatges, etc. A més a més a aquestes dues darreres legislatu-
res, s’ha vist que l’import ha anat augmentat.  

Pren la paraula la tècnica de joventut, la Sra. Pedrosa per aclarir que abans joventut estava dins de la 
Mancomunitat la Plana, però es va decidir anar pel nostre compte, ja que en fer el pla local i al estar 
mancomunat et feien un percentatge que feia que no rebessis tota la totalitat que corresponia. Des 
que el fem conjuntament amb Sant Martí de Centelles hem vist que rebem més finançament. El Pla 
local és necessari per poder rebre les subvencions de joventut de la Generalitat, si no ho fas, no hi 
pots optar, i a la vegada, aquest s’ha d’anar renovant.  

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Borja i diu que s’haurien de fer dues correccions. A la pàgina 12 es diu 
que l’activitat econòmica principal és el turisme de segona residència i indústria tèxtil de tovalloles.  

Reprèn la paraula la tècnica de joventut, la Sra. Pedrosa i diu que això fa referència als antecedents. 

Pren la paraula el Sr. Pujol per dir que no acaba de quedar clar que siguin antecedents. Quan comen-
ceu la història sí, però aquest últim tros sembla que sigui l’actualitat. Segur que el primer pla de jo-
ventut que es va fer això hi esqueia bé. Però clar, estem el 2021 i quant fa que no hi ha indústria tèx-
til a Aiguafreda? 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Borja i diu que l’altre error està a la pàgina 23, hi ha un error 
de transcripció on es diu que a l’hora de la recerca de feina els joves i les joves del municipi de Sant 
Martí de Centelles... 
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Intervé la paraula la tècnica de joventut, la Sra. Pedrosa i exposa que en aquest cas si que es tracta 
d’un error de transcripció.  

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que té unes quantes puntualitzacions referents al lèxic. Quan parlem 
dels recursos humans diem que només tenim un tècnic i dos dinamitzadors. Encara que intentant 
interpretar-ho, entenc que quan parles de la conselleria de salut, us referiu a la de sanitat. La 
d’educació a la d’ensenyament. La de promoció econòmica no la trobo enlloc. Crec que si el 2 de 
juliol es van anomenar amb uns noms concrets, aquests han d’aparèixer escrits d’aquesta manera. 
Ho dic perquè és bo que quan ho llegeixis no tinguis dubtes de qui pertoca. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que de moment, encara no és conselleria sinó que és regido-
ria. 

Intervé novament el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que també té dubtes amb un seguit de coses que 
desconeix si existeixen o no. Per exemple, el tècnic de convivència, el tècnic d’igualtat, interpreto 
que són de la Mancomunitat. Igual que el d’inserció laboral o el d’habitatge. I la Comissió de Salut qui 
la forma? 

Respon la tècnica de joventut, la Sra. Pedrosa afirmant que efectivament són de la Mancomunitat. 
Pel que fa a la Comissió de Salut la formen regidories d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, el CAP 
d’ambdós municipis, el Punt Jove i les entitats. Fa molt temps que es va crear. I es pot facilitar més 
informació si es necessita, però tot això és correcte.  

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que el nom de comissió, com que no se’ns n’accepta 
mai cap, fa mal. A no ser que estigui legalitzada correctament. 

Intervé la tècnica de joventut, la Sra. Pedrosa per puntualitzar que es va crear fa molts anys, amb 
l’anterior equip de govern que era ERC. 

Pren la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín i diu que ha trobat a faltar que es tingués en compte 
l’Associació de Joves. 

La tècnica de joventut, la Sra. Pedrosa recorda que es va publicar a les xarxes una enquesta on tot-
hom hi podia participar.  

Reprèn la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín i puntualitza que personalment ha trobat a faltar, 
que és el Pla de Jovent, que és a quatre anys vista, que és per ajudes, entenc que és un pur tràmit i 
que després hi ha d’haver coses, però per la nostra part hi he trobat a faltar algunes coses.  

El Sr. Alcalde aclareix que recullen el suggeriment. I aclareix que és cert que hi va haver, i és precep-
tiu que sigui així abans de tirar-se endavant, una enquesta per recollir inquietuds per part dels joves. 
Cert és que no es va adreçar a cap entitat en concret. Si no hi ha res més, sotmetrem aquest tercer 
punt a votació, també sabent que en aquests punts que han sortit on hi podia haver alguna qüestió 
de redactat, els hem de contemplar.  

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 UNANIMITAT, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts 
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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.  
 

 

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 
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