ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE
2011. (NÚMERO 01/2011)

ASSISTENTS: Alcalde
Regidors:

Sr. Jordi Sambola i Serres
Sr. Josep Sellas i Benvingut
Sr. Jordi Camprubí i Canas
Sr. Antoni Blanch i Matas
Sra. Isabel Heredero i Gracia
Sr. Joan Antoni de Arriba i Cejudo
Sr. Joan Vila i Matabacas
Sr. Ramon Molera i Bruguera
Sr. Enric Cruells i Carrió
Sr. Fermí Colomer i Dosrius
Sra. Teresa de Blas i Barrabés

A Aiguafreda, essent les vint hores del dia indicat a l’encapçalament, en la Sala De
Plens de l’Ajuntament, seu de la Corporació, sota la Presidència de l’Alcalde,
l’assistència dels Srs/es. regidors/es assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna, Secretari Interventor d’aquest Ajuntament, Antonio José Hierro Medina,
prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre legal de membres
que formen la corporació municipal, es procedeix a la realització de la sessió ordinària
plenària, prèvia convocatòria pel dia d’avui a les 20 hores.
Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde que procedeix a fer una petita
introducció com a inauguració de la nova Sala de Plens de l’Ajuntament, el tenor literal
de la qual diu el següent:
“Bona nit a tothom. Avui puc dir, sense por a equivocar-me, que tots sentim una
especial emoció en estrenar aquesta sala de plens. Aquí és on la democràcia local
compleix la seva tasca d’administrar i governar, amb les decisions preses pels
diferents grups municipals, representats pels corresponents Regidors i Regidores,
lliurement escollits pel poble d’Aiguafreda.
Avui especialment voldria agrair a la Generalitat de Catalunya el seu ajut econòmic
que ha fet possible l’adequació d’aquesta sala.
Hem d’explicar que, en el seu dia, vam incloure l’adequació d’aquesta sala en la
sol·licitud al programa PUOSC (pla unificat d’obres i serveis de Catalunya), i no ens va
ser concedida. L’Equip de Govern vam entendre que era necessari per Aiguafreda i
fou així com vam demanar que 40.000 dels 100.000€ previstos per a la nau de la
brigada, fossin destinats a l’adequació d’aquesta sala, cal dir que amb 40.000€ no n’hi
ha prou per fer la sala i és per això que vam haver d’anar a fer el ploricó, i, finalment,
ens van concedir 60.000€ més, que junt amb els 40.000€ ha estat suficient per tirar
endavant l’endegament de la sala, bé, no ben bé, doncs sempre surten imprevistos
1
Plaça de l’Ajuntament, 1 · 08591 AIGUAFREDA (Barcelona) · tel. 93 844 22 53 fax 93 844 21 85
E-mail: aiguafreda@diba.cat

que cal afrontar, com la porta plegable i la megafonia, que l’hem pagat amb fons
propis.
Aquesta sala, que tot i modesta, té el necessari perquè hi puguem celebrar les
sessions confortablement i amb accés a les tècniques d’informació i comunicació més
actuals, a més, hem tornat a la Casa de la Vila la sala de plens, tal com prescriu la llei,
i ens plau comprovar que han quedat eliminades les barreres arquitectòniques, per tal
de fer-la accessible a les persones amb dificultats físiques, com haureu pogut
comprovar en la mateixa planta baixa s’ha habilitat un servei adaptat, i tot plegat fa que
avui tots ens sentim una mica satisfets d’haver fet un pas més cap a la normalitat.
Fins no fa gaires anys no hi havia la sensibilitat que es te avui per a facilitar l’accés de
totes les persones a la participació en els afers públics, avui ho plantegem com una
prioritat de normalitat democràtica, molt necessària, doncs com més participació més
democràcia, més estabilitat i més convivència, o sigui, més pau.
Saludem a l’arquitecte Sr. xxxxxxxxxx, autor del projecte d’endegament de la sala.
Curiosament, el seu pare, el Sr. xxxxxxxxxxxx, essent Alcalde, el 7 de juny de l’any
1969 va inaugurar aquest edifici. Igual de curiós ho és, que el constructor d’aquest
edifici consistorial ho fos el Sr. xxxxxxxxxxxxxx, i justament el seu net el Sr.
xxxxxxxxxxxx, que saludem doncs també hi és present, hagi estat el constructor de
l’endegament de la sala. Moltes gràcies a tots dos pel vostre magnífic treball. També
saludem a tots els industrials que hi han participat com electricistes, instal·ladors,
fusters i pintors.
Ara amb el desig de que tots i estigueu confortablement asseguts procedirem a
començar aquest ple ordinari, el primer del 2011.”
I, sense més dilacions, es passa a tractar el primer dels punts de l’ordre del dia
corresponent.
1.- APROVACIÓ ACTES DE PLE :
- Núm. 09 de 30/12/2010
Es procedeix per part del Sr. Alcalde a preguntar als regidors si han rebut l’acta,
extrem que és confirma’t pels mateixes, sense que s’hagi formulat cap objecció al seu
contingut, resultant APROVADA per onze (11) vots a favor i cap en contra.
2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS:
2.1.- Per part del Secretari Interventor de la Corporació, es procedeix a fer lectura de
la part resolutiva de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Núm. 74 de 14/12/2010
- Núm. 75 de 16/12/2010
- Núm. 76 de 20/12/2010

- Núm. 77 de 21/12/2010
- Núm. 78 de 21/12/2010
- Núm. 79 de 21/12/2010
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- Núm. 80 de
- Núm. 81 de
- Núm. 82 de
- Núm. 83 de
- Núm. 84 de
- Núm. 01 de

21/12/2010
28/12//2010
28/12/2010
30/12/2010
31/12/2010
19/01/2011
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2.2. Juntes de Govern Local:
- Núm. 22 de 16/11/2010
- Núm. 23 de 30/11/2010

- Núm. 24 de 14/12/2010
- Núm. 25 de 28/12/2010

Sense cap més menció, els membres del Ple resten assabentats dels acords presos a les
Resolucions i Juntes mencionades, procedint a tractar el proper punt de l’ordre del dia.
3.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA
REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.
Pren la paraula el Sr. Alcalde el qual procedeix a la lectura del Dictamen d’aquest punt de
l’ordre del dia la literalitat del qual diu el següent:
“Vista la possibilitat de futures obres realitzades per altres administracions públiques que
suposen un benefici per al nostre municipi i que, per tant, es considerarien d’interès
municipal.
Donat que l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que les ordenances
fiscals podran regular, entre d’altres, una bonificació de fins al 95% en favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració.
Donat que la Ordenança Fiscal número 4, que regula l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres no preveu la mencionada bonificació.
En consonància amb la voluntat d’aquesta Corporació, que és la de promocionar aquest
tipus d’actuacions, per les seves finalitats socials, culturals, històrico-artístiques o de
foment del treball, i d’acord amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, des d’aquesta Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la Ordenança Fiscal número 4, que
regula l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, incorporant l’apartat 4 dins de
l’article 6, amb el següent tenor literal:
“ Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, histórico-artístiques o de foment
del treball que justifiquin tal declaració, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de
l’impost. Correspondrà al Ple de la Corporació la declaració de l’obra com d’especial
interès o utilitat municipal, i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
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La present modificació entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació definitiva”
Segon.- SOTMETRE el present acord a informació pública durant un període de 30 dies,
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis
de la Corporació, per tal que els interessats hi puguin presentar les reclamacions i/o
al·legacions que estimin oportunes, tot indicant que, en cas que no es presenti cap, aquest
acord provisional esdevindrà definitiu.”
Un cop finalitzada la lectura del present dictamen, pren la paraula el Sr. Joan Vila i
Matabacas, que transmet la incorporació del seu Grup a les felicitacions per la recent
inauguració de la Sala de Plens Municipal, agraint el treball realitzat per l’arquitecte i tots
els industrials que hi ha col·laborat. Un cop finalitzada aquesta felicitació, procedeix a
exposar el parer del seu Grup Municipal en relació al present punt de l’ordre del dia en el
sentit que el seu grup considera que la modificació que es pretén aprovar es poc concreta
i admet gairebé tot tipus d’obres (es refereix –literalment- a les que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials, culturals,
hitorico-artístiques o de foment del treball) o sigui –actualment- totes les obres que vulgui
qui tingui majoria a l’Ajuntament i pugui aprovar en un Ple la esmentada declaració.
Els hi agrada que sigui el Ple qui hagi d’aprovar aquesta declaració però els hi preocupa
l’amplitud i poca definició de la modificació, que es presta a admetre qualsevol obra com
obra d’especial interès (per exemple només pel fet de donar o fomentar el treball ja pot ser
considerada així).
Per aquest motiu, si no es modifica i s’especifica mes detalladament el contingut, el vot del
grup de CIU serà contrari a l’aprovació que es proposa.
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde que deixa clar que la declaració d’utilitat o
interès municipal correspondrà al Ple en cada cas, i això implicarà que, en cas que no hi
estiguin d’acord, podran votar en contra. Per altra banda, considera que una Ordenança
ha de ser general, i la concreció, cas per cas, en el seu cas correspondrà al Ple.
No obstant, tot i aquest aclariment, el Sr. Joan Vila continua indicant que no els hi sembla
bé aquesta amplitud i inconcreció, ja que permet que aquell qui tingui majoria al Ple, pugui
declarar qualsevol obra com d’interès general.
Davant d’aquest intervenció demana la paraula el Sr. Secretari, exercint les funcions
d’assessorament jurídic al Ple que legalment li són encomanades, indicant que l’interès
municipal és un concepte jurídic indeterminat, la concreció del qual correspon al Ple en
cada cas concret i que, aquesta declaració, encara que es tracti d’un concepte jurídic
indeterminat, no escapa del control jurisdiccional exercit per jutges i tribunals, que, en cas
de no existència real d’aquest interès procediria a declarar nul·la la decisió.
Pren la paraula el Sr. Vila, que, encara que compren que els acords poden ser impugnats,
considera que s’ha de concretar més el precepte per a evitar eventuals conflictes que no
hagin de ser els jutges els qui decideixin.
Un cop finalitzada aquesta intervenció, es procedeix a la votació, quedant APROVADA la
modificació per sis (6) vots a favor i cinc (5) en contra.
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4.-APROVACIÓ INICIAL D’UNA ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER
DRETS D’EXAMEN.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, que procedeix a la lectura del Dictamen elaborat sobre
aquest punt de l’ordre del dia, el tenor literal del qual diu el següent:
“DICTAMEN SOBRE LA APROVACIÓ INICIAL D’UNA ORDENANÇA REGULADORA
DE LES TAXES PER DRETS D’EXAMEN
L’article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa que les entitats locals, en els
termes previstos en aquesta llei, podran establir taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics
o la realització d’activitats administratives de competència local que es refereixin o afectin
de manera particular als subjectes passius [...] quan es produeixin qualsevol de les
següents circumstàncies::
a)Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b)Que no es prestin o realitzin pel sector privat, es trobi o no establida la seva reserva en
favor del sector públic conforme a la normativa vigent.
Per la seva part, l’article 20.4 a) del mencionat text legal permet a les entitats locals la
exigència d’una taxa pels documents que expedeixin o dels quals entenguin les
administracions o autoritats locals a instància de part.
Donada la necessitat de qualsevol administració pública de seleccionar personal per a la
gestió i prestació dels serveis de la seva competència, la qual cos genera una actuació
administrativa i la tramitació d’una sèrie de documents que afecten o beneficien de
manera particular als sol·licitants d’aquestes places de treball i el cost dels quals no té per
què ser suportat pel conjunt de la població, donant-se així el fet imposable de les taxes.
Vista la necessitat de regulació per ordenança fiscal per a la exigibilitat de qualsevol tipus
de taxa, d’acord amb el que disposa l’article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Regulador de les Hisendes Locals, que
preveu que llevat en els supòsits previstos a l’article 59.1 d’aquesta llei (impostos
obligatoris),les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs
propis, aprovant la corresponent ordenança reguladora d’aquests.
D’acord amb el procediment establert a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- ACORDAR la imposició de la Taxa per Drets d’Examen.

Segon.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Reguladora de la Taxa pels Drets
d’Examen que a continuació es reprodueix:
Plaça de l’Ajuntament, 1  08591 AIGUAFREDA (Barcelona)  tel. 93 844 22 53 fax 93 844 21 85
E-mail: aiguafreda@diba.cat  www.aiguafreda.cat

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS
D’EXAMEN
Art. 1r.- Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats concedides per l'art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i conforme al que disposen els articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per Drets
d'Examen, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al
que preveu l'article 57 del citat Reial Decret Legislatiu.
Art 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d'examen, l'activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves
selectives convocades per aquest Ajuntament per a la selecció i provisió en propietat de
les places de funcionari i personal laboral vacants en la plantilla. Quedaran exemptes del
pagament dels drets d'examen les persones que presentin certificat de l'Institut Nacional
d'Ocupació i/o del Servei Català d’Ocupació, en què s’acrediti la situació de desocupat i de
no percebre prestacions contributives.”
Art. 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius de la present Taxa les persones físiques, que sol·liciten prendre
part en alguna de les proves recollides en l'article anterior.
Art. 4t.-Quota Tributària.
La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en
què es troben enquadrades les corresponents places dins de la plantilla de funcionaris o
assimilats al mateix dins de la plantilla de personal laboral, en funció de la titulació exigida
per a tenir accés a aquelles, d'acord amb la tarifa continguda en l'apartat següent:
EPÍGRAFS I IMPORT
GRUP A (SUBGRUP A1)
GRUP A (SUBGRUP A2)
GRUP B
GRUP C (SUBGRUP C1)
GRUP C (SUBGRUP C2)
NO QUALIFICATS

35,00 €
30,00 €
25,00 €
35,00 €
15,00 €
10,00 €

Art. 5é.- Meritació.
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què l'interessat presenta
la sol·licitud corresponent per participar en les proves selectives.
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Art.6é.- Autoliquidació i ingrés.
Els subjectes passius hauran de practicar autoliquidació en els impresos habilitats a
aquest efecte per l'Ajuntament, i realitzar-ne l’ingrés en qualsevol entitat bancària
autoritzada o en la Caixa Municipal, si és operativa, abans de presentar la sol·licitud
corresponent d'inscripció, i no se n’admetrà el pagament fora de tal termini.
La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior
determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.
La sol·licitud d'inscripció haurà d'acompanyar-se, en tot cas, d’originals o fotocòpia
compulsada de l'autoliquidació, degudament ingressada.
Art 7é.- Normes de Gestió.
Procedirà la devolució de la taxa per Drets d'Examen, quan no es realitzi el fet imposable
de la mateixa, per no haver estat admès al procés selectiu.
DISPOSICIÓ FINAL
Després de l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, entrarà en vigor l'endemà de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent fins que s’acordi la seva
modificació o la derogació.”
Tercer.- SOTMETRE el present acord a informació pública durant un període 30 dies,
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
Taulell d’Anuncis Municipal tot indicant que si en aquest període no es presenten
reclamacions i/o al·legacions, l’acord provisional esdevindrà definitiu.”
Un cop finalitzada la lectura del Dictamen, pren la paraula el Sr. Joan Vila que anuncia el
vot favorable del seu Grup Municipal, i sense més dilacions, es procedeix a sotmetre
l’acord a aprovació, quedant APROVAT per onze (11) vots a favor i cap en contra.

5.-APROVACIÓ INICIAL D’UN REGLAMENT REGULADOR DE RÈGIM INTERN I
GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DEL CASAL DE LA GENT GRAN D’AIGUAFREDA.
Pren la paraula el Sr. Josep Sellas, que procedeix a lectura del següent Dictamen:
“DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL D’UN REGLAMENT REGULADOR DEL
SERVEI MUNICIPAL DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Donat que els Serveis Socials, i, en concret, els destinats a la Gent Gran no es troben
entre els serveis públics obligatoris establerts, entre d’altres, per l’article 67 a) 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.
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Vist l’article 71.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que estableix que per a la gestió dels
seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies
d’altres administracions públiques, considerant el Servei del Casal de la Gent Gran com
un servei complementari prestat pel municipi.
D’acord amb els articles 71.2 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 l’article 160 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, que estableixen que per a la realització d’aquestes activitats, els municipis
poden exercir les potestats d’execució que no estiguin atribuïdes per la legislació a altres
administracions públiques, inclosa, si s’escau, la de dictar reglaments interns
d’organització dels serveis corresponents.
Donada la manca de reglamentació interna del Servei de Casal per a la Gent Gran i la
conveniència de la mateixa per a dotar-lo de major autonomia en el seu funcionament i
garantir la seguretat jurídica dels seus usuaris, la regidoria de Serveis Socials proposa al
Ple de la Corporació que, d’acord amb els articles 52.2 d) i g) 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, adopti els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament Regulador del Règim Intern i la Gestió
del Casal de la Gent Gran que a continuació es reprodueix:

“REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I GESTIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL DEL
CASAL
DE LA GENT GRAN DE
AIGUAFREDA
A fi d’adequar la tasca que aquest Casal desenvolupa en favor de la Gent Gran, es pretén
dotar aquest amb un Reglament que ordena els elements de participació del Casal i d’una
organització funcional d’acord a les disposicions vigents.
Article 1. Denominació
El Casal s’anomena Esplai Sant Jordi.
Article 2. Seu
El Casal s’ubica a l’edifici de la Carretera de Ribes núm. 14 d’aquesta vila.
Article 3. Objecte
L’objecte d’aquest Casal, és un equipament dedicat al col·lectiu específic de la Gent Gran,
que té per objecte la promoció i la participació de la Gent Gran com a membres actius de
la societat civil. Per tal d’aconseguir-ho es tindrà especial cura en:
a. la realització de la persona
Plaça de l’Ajuntament, 1  08591 AIGUAFREDA (Barcelona)  tel. 93 844 22 53 fax 93 844 21 85
E-mail: aiguafreda@diba.cat  www.aiguafreda.cat

b. el foment de l’associacionisme
c. el desenvolupament d’activitats que afavoreixin les relacions intergeneracionals i
de convivència.
d. la valoració i promoció de les iniciatives dels usuaris/àries.
Són objectius del Casal promocionar el benestar, fomentar la convivència, la integració i la
relació amb el medi social, així com qualsevol altra actuació orientada a la mateixa
finalitat mitjançant la relació humana. Fomentar activitats culturals, formatives, recreatives
i els serveis necessaris.
És un Casal obert que, lligat amb altres Entitats i grups socials dedicats a la Gent Gran,
pretén facilitar la tasca de reincorporació i presència efectiva dels seus usuaris/àries en
altres àmbits, donant una relació de col·laboració i participació i una incorporació dels
valors de l’entorn.
Article 4. Dependència
L'Esplai Sant Jordi de la Gent Gran, com a edifici és propietat de l’Ajuntament de
Aiguafreda, el qual exerceix les funcions de supervisió i manteniment d’aquest equipament
a través del seva Regidoria de Benestar Social.
L’Administració i manteniment del Local Social del Casal i en aquest cas del seu contingut,
és de l’Ajuntament a través de la seva Regidoria de Benestar Social.
Article 5. Gestió
La forma de gestió del servei municipal de casals de la gent gran podrà ser directa o
indirecta concertada, mitjançant un conveni amb alguna Associació de gent gran del
municipi legalment constituïda i inscrites en el Registre d’entitats ciutadanes.
L’Ajuntament dotarà els Casals de la infraestructura i dels suport econòmics i tècnics
necessaris. Així mateix l’Àrea de Serveis Socials vetllarà pel compliment dels Convenis
amb subjecció al present reglament.
El personal del Casal depenent de l’Ajuntament estarà integrat pel personal del personal
que atén als socis/es en el servei de bar i del servei de neteja i manteniment.
Article 6. Activitats
Per a la consecució dels objectius establerts en l’article anterior, es podran desenvolupar
en el Casal, una sèrie d’activitats culturals, formatives, esportives, lúdiques i ocupacionals,
promogudes i dirigides pels mateixos/es usuaris/àries , per la pròpia Junta de la
Associació d’usuaris/àries del Casal i/o pel mateix Ajuntament d’Aiguafreda, sempre de
manera coordinada amb la Junta de l’Associació de usuaris/àries.
L’Ajuntament podrà realitzar, si escau, a cada Casal actuacions per a la vellesa
independents de les de l’Associació Gestora, si bé de forma coordinada.
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Els serveis que es donin, tant de caràcter general com els específics, ho seran d’acord
amb les normes reguladores de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya, i
podran posar-se en funcionament o suspendre segons la necessitat o conveniència que
se’n derivi després de la consideració d’un estudi raonat, sense excloure el que, en el seu
moment, és pugui reglamentar per l’Ajuntament o amb la col·laboració de les diferents
associacions d’usuaris/àries.
Article 7. Usuaris
L’accés al Casal serà lliure, en condicions d’igualtat per tots els socis/es.
Poden utilitzar els serveis esmentats en l’article anterior, totes les persones majors de 60
anys, jubilats/ades i pensionistes.
Tanmateix, l’Ajuntament, o en el seu cas la Junta de la associació organitzadora de la
activitat, podrà establir restriccions en el nombre d’assistents per raons operatives, sense
que això comporti cap tipus de discriminació personal o de grup.
S’estableixen 3 categories d’usuaris/àries:
a. Socis/es
b. Usuari/ària temporal
c. Usuari/ària excepcionals
La condició de soci/a s’atorgarà a tota persona que, reunint les condicions d’edat, i
empadronament a Aiguafreda o als Municipis amb conveni amb aquest Ajuntament, ho
demani a l’Ajuntament o Junta de l’Associació d’usuaris/àries gestora del Casal, la qual li
lliurarà el carnet acreditatiu, efectuats el tràmits adients.
L’expedició del carnet d’usuari/ària serà gratuït, i comporta pagar les quotes fixes
d’abonament anual, inclosa la de l'any en el que és fa l'alta.
Així mateix, la condició de soci, amb els seus drets i deures, s’atorgarà també als
cònjuges (no actius en l'àmbit laboral) dels socis/es de ple dret, encara que no reuneixin
les condicions d’edat i sempre que ho demani a la Junta de l’Associació d’usuaris/àries
gestora del Casal, la qual li lliurarà el carnet acreditatiu, efectuats el tràmits adients.
La condició d’usuari/ària temporal s’atorgarà a tota persona que, reunint les condicions
d’edat i justificant la seva residència eventual a Aiguafreda o als Municipis amb conveni
amb aquest Ajuntament mitjançant una declaració jurada, ho demani a la Junta de
l’Associació d’usuaris/àries gestora del Casal, la qual li lliurarà el carnet acreditatiu, un cop
efectuats els tràmits adients.
L’expedició del carnet d’usuari/ària serà gratuït, i comporta pagar la quota de l'any en el
que és fa l'alta. Les quotes fixes d’abonament anuals s'hauran d'abonar si la situació
temporal continua.
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Seran usuaris excepcionals les persones que, no reunint les condicions d'edat, ho
demanin de forma expressa. La condició d’usuari/ària excepcional s’atorgarà un cop
analitzada la excepcionalitat per la Junta de l’Associació Gestora i per l’Ajuntament.
La esmentada sol·licitud comporta, per part de l’interessat/da el coneixement i acatament
del present Reglament, com també, els acords presos per la Junta de la Associació
Gestora del Casal.
Article 8. Drets i Deures dels usuaris/àries del Casal
8.1. Drets dels usuaris/àries:
- Dret a la informació i assessorament
- Dret a la atenció social
- Dret a la participació en la vida comunitària de les activitats i actes socials que per la
seva naturalesa fomentin el benestar comú.
- Dret a gaudir dels serveis generals del Casal i a l’accés a les seves dependències com a
usuari.
Aquest dret podrà ésser suspès total o parcialment en cas de distorsionar el bon
funcionament del Casal amb conductes que atemptin contra les normes establertes en
aquest Reglament.
- Dret a ser tractat amb respecte per part del personal treballador i de la resta
d’usuaris/àries del Casal.
- Dret a no ésser discriminat per raons de raça, sexe o creences, ideologies ni qüestions
de classe social o status.
- Dret a donar-se de baixa com a usuari/ària del Casal.
- Dret a poder formar part de les comissions d’activitats.
8.2 Deures dels usuaris/àries
Els usuaris tenen els deures següents:
- A conèixer i acomplir aquest Reglament.
- A tenir el carnet d’usuari/ària.
- A estar al corrent del pagament de la quota anual de soci.
- A abonar el import dels serveis que utilitzi en aquest Casal.
- A respectar i fer bon ús de les instal·lacions i material del Casal, d’acord a la normativa
establerta en aquest Reglament.
- A utilitzar els jocs i entreteniments del Casal com a elements de distracció i sense
propòsit de lucre, respectant en tot moment els reglaments particulars establerts.
- A evitar qualsevol acte que pugui afectar la normal convivència entre els usuaris/àries, i
entre aquests i el personal del Casal.
- A abstenir-se de portar animals.
Dintre d’aquest recinte no es podrà efectuar cap mena de recaptació econòmica o material
si no ha estat prèviament autoritzada.
Està prohibit apostar diners en els jocs i entreteniments de L'Esplai.
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Article 9. Règim Disciplinari
La condició d’usuari/ària del Casal es perd per les següents causes:
a. Per petició pròpia.
b. Per expulsió derivada de sanció.
c. Per defunció.
Article 10. Infraccions
Les faltes es consideraran com a lleus, greus i molt greus.
10.1. Faltes lleus:
- No tenir cura de l’ús de les instal·lacions, promoure o participar en discussions, faltes al
respecte a usuaris/àries o personal, així com la manca d’higiene personal.
- No atendre les instruccions d’ús o comportament que pugui realitzar el personal del
Casal o membres de la associació gestora.
10.2. Faltes greus:
- Reiteració en faltes lleus. Es considerarà reiteració la comissió de tres o més faltes lleus.
- Realitzar actes perjudicials per a la reputació o bon crèdit del Casal, així com distorsionar
intencionadament les seves activitats o alterar les normes de convivència.
- Utilitzar qualsevol mena de joc o activitat amb finalitat de lucre.
- Deteriorar voluntàriament les instal·lacions del Casal i utilitzar objectes no autoritzats.
- Qualsevol atemptat contra la dignitat de les persones i els bons costums o moralitat
necessària per garantir la convivència del Casal.
10.3. Faltes molt greus:
- La reiteració de faltes greus. Es considerarà reiteració la comissió de tres o més faltes
greus.
- Fer mals tractes de paraula i/o obra a usuaris/àries, al personal del Casal, o a tercers.
- La substracció de diners i / o objectes de qualsevol mena.
- Manifestar trastorns de comportament per causa d’ús o ingestió de qualsevol substància
tòxica.
- Cometre fets delictius declarats per sentència judicial ferma.
Si els actes poguessin constituir delicte o falta tipificada com a delicte, es donaria compte
dels mateixos a l’òrgan jurisdiccional corresponent.
Article 11. Sancions:
11.1 Per faltes lleus:
a. Amonestació verbal i escrita.
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11.2 Per faltes greus:
a. Amonestació verbal i escrita
b. Suspensió del dret a formar part del Consell de Govern o de la Junta
d’usuaris/àries del Casal.
11.3 Per faltes molt greus:
a. Pèrdua temporal de la condició d’usuari/ària.
b. Pèrdua definitiva de la condició d’usuari/ària.
Article 12. Procediment sancionador
La competència per a la imposició de sancions correspondrà a la Junta de Govern
Municipal o òrgan en el qual aquesta delegui.
L’òrgan competent valorarà aquestes faltes sempre tenint en compte la intencionalitat, la
reincidència, els danys a tercers i els perjudicis ocasionats al servei del Casal.
En tot cas es donarà tràmit d’audiència a l’interessat/ada, durant un termini de 15 dies.
La sanció en cap cas podrà afectar al dret de rebre prestacions de serveis socials
específics de L'Ajuntament, degudament justificats. Les sancions imposades als
usuaris/àries seran anotades en el seu expedient.
La resolució del procediment haurà de recaure en un termini màxim de 1 mes.

Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la seva aprovació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà regint fins que
s’acordi la seva modificació o derogació.”
Segon.- PUBLICAR el present acord en la forma legalment establerta, tot indicant que en
cas de no presentació d’al·legacions i/o reclamacions contra el present acord d’aprovació
provisional, aquesta s’entendrà definitiva.”.
Finalitzada la lectura, demana la paraula el Sr. Joan Vila que manifesta que, un cop llegit
el reglament que es presenta a aprovació els membres del seu Grup Municipal el troben
incomplet. Hi falten temes molt importants com, per exemple les formes de finançar les
activitats del Casal, la possibilitat i forma de formalitzar acords amb entitats privades o
públiques que puguin aportar fons, tant pel manteniment de l’equipament, com per les
activitats, etc.
L’article set, paràgraf segon, diu –literalment- “podran utilitzar els serveis totes les
persones majors de 60 anys, jubilats/ades i pensionistes” no especifica si s’han de complir
tots tres requisits junts o amb un sol d’ells ja n’hi ha prou.
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En l’article 8.1 “Drets dels usuaris/àries” no indica que els usuaris/àries tindran el dret de
formar part en els òrgans del Casal (Junta Gestora de la Associació d’usuaris/àries, etc.).
Tampoc es defineix enlloc com s’elegirà i formarà l’esmentada Junta Gestora i quin serà
l’abast de les seves atribucions i la relació amb l’Ajuntament.
També troben que hi falta una major precisió respecte als serveis que es podran oferir i a
la utilització i disponibilitat dels diferents locals que composen l’equipament tant per part
dels usuaris/àries habituals com d’altres entitats del municipi.
Per exemple enlloc es defineix el funcionament del servei de bar, en quant a horaris,
productes, tipus de begudes que podrà oferir, etc.. Tampoc s’especifica quin tipus
d’activitats es podran portar a terme –si es que es pot- per part d’altres entitats del
municipi en els locals del Casal Sant Jordi, etc.
El seu Grup entén que s’hauria de treballar una mica més el reglament i portar-lo al Ple
mes complert. Si no es així ells no hi podran votar a favor.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, que indica que li agrairia que fessin arribar per escrit tots els
suggeriments comentats, considerant que s’haurien de recollir, retirant el punt de l’ordre
del dia i posposant la seva aprovació per a una propera sessió de l’òrgan plenari.

6.-APROVACIÓ D’INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL I
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Pren la paraula el Sr Alcalde, que procedeix a la lectura del Dictamen, amb el següent
tenor literal:
“DICTAMEN SOBRE L’ACORD D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL I DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 3019, de data 20 de desembre, de la Direcció
General d’Administració Local, del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el qual ens indica que escau iniciar
l’elaboració del mapa municipal de Centelles i de Seva, motiu pel qual ens insta a adoptar
un acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació del nostre municipi i a nomenar
la nostra comissió municipal de delimitació, que ha d’estar formada pel Sr. Alcalde, dos
regidors, un tècnic i el secretari de la Corporació.
D’acord amb allò previst a l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, l’Alcaldia Presidència proposa al
Ple de la Corporació la adopció dels següents ACORDS:
Primer.- INICIAR el procediment de delimitació del nostre municipi.
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Segon.- NOMENAR al Sr. Jordi Sambola i Serres, com Alcalde; el Sr. Josep Sellas i
Benvingut, com a regidor; el Sr. Joan Antoni de Arriba Cejudo, com a regidor; el Sr. Lluís
Lliboutry Aragay, com a tècnic municipal; i el Sr. Antonio José Hierro Medina, com a
Secretari de la Corporació, com a membres de la Comissió Municipal de Delimitació.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local, del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”
Un cop finalitzada la lectura del present Dictamen, demana la paraula el Sr. Joan Vila i
Matabacas, que indica que la proposta que presenten a aprovació inclou el nomenament
de la Comissió Municipal de Delimitació per la que es proposa al Sr. Alcalde, al Sr.
Secretari, al Sr. Arquitecte Municipal i als Regidors senyors Josep Sellas i Joan Antoni de
Arriba.
No hi ha res a dir en quant a nomenar al Sr. Alcalde, al Sr. Secretari i al Sr. Arquitecte
Municipal, però no entenen el criteri pel qual inclouen a la Comissió a dos Regidors del
grup municipal del PSC, i, s’obliden del nostre grup municipal (el mes votat en aquelles
eleccions i amb cinc Regidors en aquest Ajuntament).
La veritat, troben molt poc adient i escassament democràtic aquest plantejament. Es, al
seu entendre, una falta d’atenció als ciutadans i ciutadanes d’Aiguafreda que representa el
seu Grup Municipal, que no poden admetre.
Aquest Equip de Govern, vostès, que presumeixen de fer les coses de forma participativa
ens acaben de donar un altre exemple que demostra la seva nul·la voluntat per
consensuar assumptes i deixar participar a l’oposició al menys en els temes mes
importants. Disculpi senyor Alcalde però això es, com ja he dit, antidemocràtic i
inacceptable.
Per tant, si no canvien el plantejament per un de més normal i democràtic, només els hi
resta expressar la seva més enèrgica protesta i anunciar el vot en contra del seu Grup
Municipal.
Pren la paraula el Sr. Alcalde que indica que a l’hora de designar els membres d’aquesta
comissió, van considerar que implicaria perdre un o dos matins sencers. Per altra banda,
en les anteriors designacions de membres per a aquest tipus de comissions, mai havien
estat invitats membres de la oposició. No obstant, considera que les consideracions del
Grup Municipal de CIU són adequades, recollint les mateixes, i canviant el nomenament
del Sr. Josep Sellas, per un membre del seu Grup Municipal i quedant constituïda la
comissió.
Davant d’aquesta proposta, el Sr. Joan Vila i Matabacas sol·licita que els hi permeti la
comunicació del seu representant al dia següent, proposta acceptada pel Sr. Alcalde, que
sotmet el punt de l’ordre del dia a votació, quedant la seva aprovació condicionada a la
posterior designació per part del Grup Municipal de CIU del seu representant. I sense més
dilació es sotmet la qüestió a votació, quedant APROVADA per onze (11) vots a favor i
cap en contra.
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NOTA: Amb posterioritat va ser comunicat a aquesta Secretaria el nomenament del
Sr. Joan Vila i Matabacas com a representant del Grup Municipal de CIU en aquesta
comissió, designació de la que estenc la present nota per a deixar fe.
7.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, que indica que “abans d’iniciar les preguntes voldria
recordar unes quantes coses que cal tenir sempre present.
Que efectivament tal com preveu la llei els diferents Grups Municipals poden formular
preguntes al President en referència totes aquelles qüestions que estimin poden ser de
interès, o per control de govern, o fins i tot, per curiositat, sense més.
Les preguntes presentades per escrit sempre han de ser contestades, i les formulades de
paraula, podran ser contestades en el mateix ple, o en el següent ple ordinari, si així o
considera el President.
Com ja saben tots vostès jo, com a President del Ple, procuraré respondre sempre, bé
sigui personalment, o bé delegant la resposta en el Regidor que tingui responsabilitats de
govern en el tema, excepte en aquelles preguntes formulades verbalment que la seva
resposta necessiti d’una preparació de dades, que com ja he dit passarien al ple següent.
Per altra banda aquelles preguntes que susciten un posterior debat, doncs no sempre
complau la resposta, he de dir que la cortesia parlamentària obliga al President a facilitar
aquest debat i els Regidors han de saber que poden demanar la paraula i jo, com a
President, la donaré quan ho estimi oportú. Ha de quedar clar que els Regidors tindran tot
el temps que vulguin per fer la seva exposició, a no ser que, jo, com a President, entengui
que s’allarga repetint els mateixos arguments ja exposats i talli la intervenció.
Així doncs, demano, que animin el debat prestant atenció i guardant el torn de paraula, i
els hi demano, que no interrompin l’exposició d’un company. Cap Regidor s’ha de quedar
amb ganes de dir el que pensa, cal, això sí, demanar la paraula i esperar el seu torn. Ja sé
que tots vostès son coneixedors de les seves obligacions parlamentàries, ho recordo,
perquè hi ha vegades que, en el debat viu, es produeixen interrupcions que, si son
oportunes, curtes i no trenquen el fil de qui està en l’ús de la paraula es poden tolerar,
però sempre resulten incorrectes.
En quant a les preguntes presentades en aquest ple cal dir que totes han estat ja
presentades en altres plens ordinaris i contestades degudament, no obstant atès que
inclouen matisos i detalls nous passarem a contestar-les tot seguit.
Un cop realitzat aquest recordatori, es procedeix a la lectura de la primera pregunta, el
tenor literal de la qual siu el següent:
7.1- Instància presentada pel grup de CIU, 20-01-2011 (Núm. reg. 102) amb la
següent pregunta:
PREGUNTA:
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Ens referim a la pregunta que varem fer el passat dia 8 de Juliol de 2009 que reproduïm
seguidament:
Per quin motiu es va deixar perdre la subvenció, que s’havia demanat, destinada a pagar
la factura de la neteja del bosc, propietat de l’Ajuntament d’Aiguafreda, situat a l’indret
anomenat “les pinedes” ?
L’esmentada tasca va ésser adjudicada, per l’Equip de Govern de l’Ajuntament, a
l’empresa L’ALZINAR TREBALLS DE MILLORA FORESTAL S.L. que, segons ens consta,
va cobrar dita factura.
Hi havia partida pressupostaria prevista per fer front a aquesta factura, que s’havia de
pagar amb la subvenció que es va perdre ?
Concretament a quina partida pressupostaria es va imputar aquest pagament ?
El Regidor, senyor Jordi Camprubí, en la Sessió Plenària corresponent ens va informar en
el sentit de que s’estava gestionant la recuperació de dita subvenció (que té un import
aproximat de 18.000 euros). Ens pot informar de si s’ha rebut ja l’esmentada subvenció i
quina és la quantitat total que ha ingressat l’Ajuntament d’Aiguafreda?
Seguidament, l’Alcalde dóna la paraula al Sr. Jordi Camprubí per tal que procedeixi a
contestar la present pregunta, el qual indica que els treballs que la mencionada empresa
va realitzar es van fer a càrrec de la partida pressupostària corresponent, en concret la
número 442/21005. Per altra banda, exposa que, com ja va explicar, la confecció del
mapa oficial es va endarrerir per les dificultats per a localitzar les finques i per la demora
dels propietaris colindants en la certificació d’aquestes fites. I aquesta va ser la raó per la
qual les tasques es van endarrerir, per causes alienes a l’Ajuntament i aquesta va ser la
raó per la qual la subvenció es va perdre.
Des de la Regidoria de Medi Ambient ha fet totes les gestions possibles per a recuperar la
subvenció, però les dificultats econòmiques del govern de la Generalitat dificulten aquesta
recuperació. La única possibilitat des de la seva Regidoria és continuar insistint en la
obtenció d’una resolució satisfactòria per part del nou govern de la Generalitat. Per altra
banda, indica, que, com bé saben els membres del Grup Municipal de CIU, en la seva
experiència com a govern, que, de vegades, algunes subvencions es perden i, pel camí
també en surten altres que no es tenien previstes, així, per exemple, des de la Regidoria
d’Urbanisme, recentment, s’ha obtingut una subvenció de 30.000€ que no estava
inicialment prevista, i que suposa una quantitat important de subvenció pel poble
d’Aiguafreda.
Finalment, el Sr. Camprubí, recorda que les subvencions també provenen dels diners dels
particulars, recaptats mitjançant impostos, i que, l’equip de govern el que ha fet és realitzar
uns treballs amb aquests diners recaptats.
Un cop finalitzada aquesta intervenció, demana la paraula el Sr. Vila, que exposa que ells
només volien saber si s’havia recuperat la subvenció o no, i la resposta és que no. En
quant al plantejament realitzat pel Sr. Camprubí de que els recursos s’obtenen dels
impostos, és certa, però no és el mateix que es paguin de la caixa del municipi
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d’Aiguafreda o que s’obtingui per subvenció de la Diputació o de fora, que implica que ho
paguen tots el catalans o tots els espanyols, mentre que si es paga de la caixa de
l’Ajuntament, només ho paguen els habitants del municipi.
I sense més dilació es procedeix a la lectura de la següent pregunta:
7.2- Instància presentada pel grup de CIU, 20-01-2011 (Núm. reg. 103) amb la
següent pregunta:
PREGUNTA:
Permeti que tornem a repetir la pregunta que ja vàrem formular per l’anterior Sessió
Plenària referent a l’aprovació inicial del nou POUM. Aquesta aprovació es va realitzar
durant el Ple del passat dia 22 de Juny i va provocar un notable malestar en bona part de
la població d’Aiguafreda; per això considerem que cal disposar d’informació recent.
Durant la passada Sessió Plenària el Regidor, senyor Josep Sellas, ens va informar
manifestant que era voluntat de l’Equip de Govern promoure l’aprovació definitiva de
l’esmentat POUM, malgrat la disconformitat manifestada per bona part de la població.
Ens pot confirmar si l’Equip de Govern manté el criteri de persistir en dita aprovació
definitiva i informar-nos concretament de la situació actual d’aquest expedient ?
Pren la paraula el Sr. Josep Sellas el qual indica que la situació es similar a la del mes de
novembre, tenint en compte que hi ha hagut un paron vacacional i canvis en el govern de
la Generalitat. No obstant, per part d’aquest Ajuntament, s’han mantingut reunions amb
l’ACA i amb el Departament de Medi Ambient, que són els informes del quals està pendent
l’Ajuntament, i especialment pel que fa referència al pas del riu Congost pel muncipi i la
seva incidència. Pel que fa a la resta d’al·legacions, l’equip redactor té preparades totes
les respostes, i, amb la aprovació i conformitat de tota la resta de departaments als quals
se’ls hi ha sol·licitat informe.
Per altra banda, manifesta la voluntat de l’Equip de Govern de continuar amb aquest
procés, per una senzilla raó, i és que hi ha hagut tot un procés de participació ciutadana
en la qual s’ha recolzat la proposta de l’Equip de Govern, i és per aquesta raó que tenen la
voluntat de seguir endavant. A més, en les diferent reunions que l’Equip de Govern ha
mantingut amb els diferents departaments, aquests han considerant que la proposta era
adequada i coherent. L’Equip de Govern, el que està esperant és la resolució de l’ACA per
a acabar de contestar totes les al·legacions.
Pren la paraula el Sr. Vila que indica que, tot agraint la resposta, manifesta la seva
discrepància amb alguna de les afirmacions realitzades pel Sr. Sellas, ja que no tots els
informes són favorables, sinó que hi ha que són desfavorables, com, per exemple, el del
Departament de Mines, o l’informe del Departament d’Habitatge, que té una sèrie de
condicionants.
Pren la paraula el Sr. Alcalde que manifesta novament la voluntat de l’Equip de Govern de
continuar amb el procés d’elaboració i aprovació del POUM, contestant així a la pregunta
formulada i procedint a la lectura de la següent pregunta, que diu així:
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7.3- Instància presentada pel grup de CIU, 20-01-2011 (Núm. reg. 104) amb la
següent pregunta:
PREGUNTA:
Disculpi que insistim en aquest assumpte però ho fem perquè ens sembla especialment
preocupant.
Es tracta del mal estat que presenta la llera de la riera del Congost al seu pas per la zona
urbana d’Aiguafreda.
Els arbres, canyes i matolls, que han crescut durant els darrers anys, han ocupant la
indicada llera i dificulten notablement, en alguns indrets, el pas de l’aigua de forma que si
les pluges produïssin una avinguda important les possibilitats de desbordament i
d’inundació d’habitatges i indústries serien molt més probables amb el perill que tot això
comporta per a les persones i els seus bens.
Agrairem que ens informi, durant la propera Sessió Plenària que es celebri, dels motius
pels quals l’Ajuntament d’Aiguafreda o els organismes corresponents no porten a terme –
des de fa anys- una neteja de la riera que redueixi el nivell de perill que actualment
presenta ?
Pren la paraula el Sr. Joan Antoni de Arriba, que indica que tal i com ja es va explicar en
l’últim Ple, no hi ha cap motiu pel qual no es realitzi la neteja, sinó que simplement és una
qüestió de programació de feina i que la neteja es realitzarà, segurament cap a finals de
febrer.
Demana la paraula el Sr. Vila, que indica que ells ja ho van preguntar en l’anterior Ple i
que, com ja han passat bastant dies i els ciutadans de les zones que més s’han inundat en
anteriors ocasions estan preocupades. És per aquesta raó per la que tornen a insistir amb
la mateixa pregunta. A més, agraeixen el compromís de neteja cap a finals del mes de
febrer.
I no havent-hi cap més punt a l’ordre del dia, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 21
hores i 12 minuts del dia indicat a l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.

L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR
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