ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2019 (NÚMERO
11/2019)
ASSISTENTS:

Alcalde

Sr. Miquel Parella i Codina

Regidors

Sr. Enric Cruells i Carrió
Sra. Elena Font i Sala
Sra. Gemma Brunet i Ferrer
Sr. Pere Molera i Puig
Sra. Montserrat Plata i Puig
Sr. Marc Pedrosa i Revilla
Sr. Salvador Pujol i Carbonell
Sr. Francesc de Borja i Llabrés
Sra. Cristina Martín i Sanglas
Sr. Israel Calvache i Masuet

A Aiguafreda, essent les 19 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 Sr. Alcalde, els regidors/es assenyalats més
amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental d’aquest Ajuntament, Maria Bonet i Pujol,
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 a les 19
hores.
Pren la paraula el Sr. Alcalde que dona la benvinguda a tothom i explica que aquest Ple el presidirà
com a secretària accidental la Maria Bonet, Tècnica d’Administració General de la corporació, en
absència de la titular, motiu pel qual el Ple serà més curt del previst inicialment i es procedirà a
convocar properament un Ple extraordinari per tractar la resta temes.
Seguidament el Sr. Alcalde dona la paraula al Grup Municipal d’ERC atès que van sol·licitar la
convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar diversos temes relacionats amb la Festa Major.
El regidor d’ERC, Sr. Pujol comenta que això no és cert, que el Grup d’Esquerra Republicana no va
sol·licitar convocar el Ple extraordinari, que es va demanar de manera particular per tres membres
d’ERC, i comenta també que el regidor Sr. Borja és qui explicarà les preguntes.
El Sr. Alcalde diu que això quedarà reflectit a l’acta de la sessió.
El regidor d’ERC comenta que han sol·licitat la convocatòria d’aquest Ple per recuperar l’esperit
popular de la Festa Major dels Quintos, i per saber els comptes de la Festa Major i explica que s’han
avingut a fer el Ple el dia que anava millor al Sr. Alcalde.
Es fa una lectura de la petició dels regidors d’ERC:
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1.- ACLARIMENT DETALLAT PER PART DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’ESTAT ACTUAL DE LES DECISIONS
PRESES EN L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR QUINT@S’19.
En Marc Pedrosa Revilla, En Francesc de Borja Pons LLabrés i En Salvador Pujol Carbonell en qualitat de
regidors de l'ajuntament d'Aiguafreda sol·liciten la convocatòria d'un ple extraordinari en els termes
establerts per la llei quan ho sol·licita una quarta part de la corporació.
MANIFESTEN
Que de tots és sabut que la Festa Major d’Hivern és un dels actes més importants i que genera major
nombre de visitants al nostre municipi. De fet, fins i tot Els Catarres li han dedicat una cançó. S’hi
concentren en pocs dies moltes activitats sobretot culturals i lúdiques.
I SOL·LICITEN
La convocatòria d’un Ple extraordinari amb el següent ordre del dia:
1.

Aclariment detallat per part de l’Equip de Govern de l’estat actual de les decisions preses en
l’organització de la Festa Major dels Quint@s’19.

2.

Quina és la distribució de tasques i responsabilitats entre l’Ajuntament i els Quint@s en
l’organització de la Festa Major?

3.

Quin mecanisme utilitza l’Ajuntament per al seguiment i control econòmic de la Festa Major?
I APROVAR ELS SEGUENTS ACORDS:

4.

Creació d’una Comissió Especial de la Festa Major amb representants de tots els grups
municipals i de totes les entitats que hi participen.

5.

Assignar a la Comissió Especial de la Festa Major la creació d’un protocol de Festa Major amb
totes les accions temporitzades que s’han de realitzar per organitzar correctament la festa.

6.

Assignar a la Comissió Especial de la Festa Major la creació d’unes bases de contractació dels
diferents grups d’animació, màgia, musicals, etc. que puguin participar a la Festa Major.

7.

Assignar a la Comissió Especial de la Festa Major la creació d’un mecanisme de participació
ciutadana per a decidir els diferents actes de la Festa Major.

8.

Creació d’una subcomissió econòmica formada per almenys representants de tres entitats
diferents encarregada de gestionar, controlar i fer públics els ingressos i despeses de la Festa
Major.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que vol fer un aclariment referent al comentari que s’ha fet de que
s’havien avingut a fer aquest Ple per donar satisfacció a l’Alcalde. Comenta que ja es va advertir en el
seu moment, quan hi havia una perspectiva de fer 4 plens, que era adient mirar de compactar- ne un,
segons recomanació de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, en benefici del bon funcionament
de la corporació i així es va explicar en el seu moment.
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L’Alcalde també explica que sobre els primers tres punts s’han elaborat uns informes amb la
informació sol·licitada pel grup d’ERC, i seguidament es reparteix la documentació esmentada i
l’Alcalde en fa lectura explicant cada punt:
Programació anual de la Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda
Gener
Contacte amb el representant artístic per a la contractació de l’orquestra.
Setembre
1a. Setmana. Carta convidant els joves que durant l’any fan els 18 d’Aiguafreda, Sant Martí de
Centelles i Tagamanent. Col·laboració amb els ajuntaments.
2a. Setmana. Primera reunió amb els Quintos i Quintes. Creació de grups en xarxa. Explicació del sentit
històric de la festa.
3a. Setmana. Tria de president i portaveu dels Quintos i Quintes.
Des de setembre fins la Festa Major, reunions periòdiques amb els Quintos i Quintes preparant
la festa.
Octubre
1a. Setmana. Carta convidant entitats i particulars a participar en el programa de la Festa Major.
2a. Setmana. Sessió de fotografies i elaboració del vídeo dels Quintos i Quintes.
3a. Setmana. Logotip de Quintos i Quintes i disseny de portada del programa. Disseny de la
samarreta identificativa.
Novembre
1a. Setmana. Recordatori a entitats i particulars del termini per a la recepció d’escrits.
2a. Setmana. El programa va a la impremta.
Desembre
Cap de setmana anterior a la Festa Major. Repartiment del programa casa per casa. Estructura per
barris i veïnats amb mapes de cada zona
Festa Major. Actes fixos:
Dia 1

Pregó
Teatre

Dia 2

Festa Jove
Espectacle Infantil
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Dia 3

Festa Major

Cercavila + concert solidari
Desembre de l’any següent:
Sopar de Quintos i comiat.
. . .
Programació de la festa major. Voluntat de programa plural. Trets bàsics considerats en el
seu enfocament:
-Balls
-Actes al carrer
-Actes culturals
-Actes esportius
-Actes infantils
-Actes solidaris

Jove / tradicional
Cercavila / sardanes
Pregó / xerrada / exposició
Cursa d’orientació / campionat d’escacs / futbol
Actuacions per a públic infantil
Concert solidari a favor del bancs dels aliments

2.- DISTRIBUCIÓ DE TASQUES I RESPONSABILITATS ENTRE L’AJUNTAMENT I ELS QUINT@S EN
L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR.
La Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda
Enfocament, orientació i repartiment d’activitats
Tasques a càrrec de l’Ajuntament
1. Convocatòria
L’Ajuntament convoca, a finals d’estiu, els joves del poble i també els de Sant Martí de Centelles
i Tagamanent que compleixen divuit anys durant l’any en curs.
Les reunions es fan periòdicament fins la data de la festa assistides pels regidors corresponents i
tècnics de joventut de l’ajuntament. La participació és voluntària.
2. Contractació de grups
L’Ajuntament contracta a començaments d’any els conjunts a través d’un representant (aquests
darrers anys, Produccions Victori). Són els grups d’animació infantil i musical (orquestra i conjunt
de suport).
L’Ajuntament contracta, a part, la Festa Jove (aquest darrers anys, a una empresa vinculada al poble).
3. El Programa de la Festa Major i despeses d’impressió
L’Ajuntament centralitza la recepció d’escrits per al programa, envia les cartes a les entitats,
confecciona els escrits i tramet a la impremta el material.
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L’editora contacta amb les empreses i comerços per als anuncis. Els cobra directament l’editorial. Els
preus d’1/4, 1/2 i pàgina completa són fixats per l’Ajuntament.
Les despeses d’impremta (números, entrades, talonaris, polseres, segells...) van a càrrec
de l’Ajuntament4. Pregó
El tret de sortida de la festa el dona el pregó. La tria de la persona que el farà i l’enfocament que s’hi
vol donar va a càrrec de l’Ajuntament, després d’haver-se consensuat amb els quintos. Copa de cava +
traca/petards després del pregó.
5. Seguretat
Les mesures sobre seguretat en espectacles públics són molt restrictives en termes d’aforament i
control. Va a càrrec d’una empresa externa, que facilita persones i material. El nombre de
vigilants, per aforament i dimensions del local és d’un mínim de sis a l’interior de la sala però
també se n’habiliten a l’accés i pels exteriors (fira).
L’Ajuntament està en contacte amb l’ABP de Granollers, a través del cos de vigilants, per a la previsió
de possibles incidents relacionats amb els diferents actes de la Festa. Hi ha una reunió prèvia de
planificació de cara al patrullatge durant aquells dies.
El cos de vigilants locals reforça el torn de patrullatge durant els dies de la festa.
6. Consumicions
S’encarrega a una empresa majorista de la població la totalitat de les consumicions de la Festa. El
sobrant no consumit és retornat per al seu abonament.
La venda de tiquets de consumicions dins de la carpa-envelat corre a càrrec de personal de
l’Ajuntament i dels quintos. El servei directe de la consumició és a càrrec de personal professional
contractat conjuntament amb el servei de seguretat i dels quintos que voluntàriament hi volen
participar. Els quintos i quintes gaudeixen de consumicions gratuïtes els dies de la festa.

7. Entrades
La majoria d’actes de la Festa Major són d’entrada lliure. Hi ha dos dies (sessió de teatre i Festa Jove)
que es fa pagar entrada. La venda d’entrades va a càrrec dels quintos i personal de l’Ajuntament a la
mateixa entrada de la sala. El pagament s’habilita per una qüestió de seguretat atès que permet
controlar l’aforament de la sala. A la Festa Jove l’entrada inclou la consumició.
8. Entrada de menors
Els actes de la festa són oberts a tots els públics llevat de la Festa Jove on es limita l’entrada als 16
anys, llevat que els menors d’aquesta edat vagin acompanyats d’un adult. No se serveix consumició als
menors d’aquesta edat, que són identificats amb una polsera a l’entrada a fi que el personal que
serveix consumicions els pugui identificar.
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9. Prevenció
Hi ha un servei de guàrdia amb ambulància medicalitzada, que va a càrrec de l’Ajuntament. En casos
excepcionals s’ha contractat el servei de Protecció Civil per a suport per a determinats actes.
L’Ajuntament habilita un punt lila dins de l’envelat per a atenció, ajuda i assessorament davant
possibles actituds o agressions masclistes que es puguin donar durant la festa. A la Festa Major
d’enguany, reforçat amb atenció psicològica.
10. Condicionament de la sala
L’Ajuntament guarneix la carpa-envelat amb recursos propis (material propi més brigada municipal).
Les lones utilitzades són de material ignífug. El muntatge i desmuntatge el fa la brigada municipal.
La sala es condiciona amb calefacció alimentada per un generador propi que aporta l’energia suficient
per al consum elèctric previst.
11. Repartiment de tasques
Des de l‘Ajuntament s’impulsa un repartiment de tasques entre els quintos a través d’una graella
d’activitats a fi que hi hagi presència dels joves a tots els actes. El repartiment s’acorda entre els
mateixos quintos.
12. Neteja
L‘Ajuntament assumeix el cost de la neteja de la carpa-envelat cada dia que hi ha hagut algun acte.
També la neteja d’altres espais municipals (sala superior del camp d’esports, el Talleret, etc).
13. Sanitat
L‘Ajuntament contracta el serveis sanitaris exteriors a la carpa-envelat durant els dies de la festa. Els
serveis són gestionats per una empresa que en fa la neteja diàriament.
14. Fira i espectacles externs
L‘Ajuntament gestiona l’ús de l’espai del Pla de la Vinya atenent les sol·licituds de firaires i paradistes
durant els dies de la Festa Major. La distribució d’espais és acordada amb el cap de la vigilància
municipal i la gestió d’instal·lacions amb el cap de la brigada municipal.
Tasques a càrrec dels Quintos
1. Representants
Elecció de portaveu. Elecció dels quintos i quintes que faran el pregó.
2. Sessió de fotografies per al programa
Acord dels quintos amb el fotògraf per a escollir data. Incorporació de les fotografies de la sessió
fotogràfica (i no una de sola com es feia tradicionalment). Imatge de book sense perdre el guió clàssic
del llibre.
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3. Vídeo dels Quintos i les Quintes
Des de fa uns anys, i com a presentació en societat, es fa un vídeo amb els joves que fan els 18 anys
i que participen a la festa. El vídeo s’hostatja a la web municipal i es difon l’enllaç per xarxes.
4. Iniciatives
Proposta d’activitats i iniciatives que complementin els actes fixos de la festa, cada any
canviants (sessió de cinema sobre l’Aiguafreda d’abans, concurs de pastissos, xerrada temàtica,
concurs de fotografia, torneig d’escacs...).
5. Disseny i imatge
Els quintos dissenyen el logotip i la portada del es vesteixen amb samarretes amb el logotip que
també surt al programa de la Festa Major. Se n’encarreguen dues per a cada jove. El cost
l’assumeix l’Ajuntament.
6. Repartiment del programa
El repartiment del programa, casa per casa, és a càrrec de quintos i quintes d’acord amb uns mapes
sectorials que divideixen el municipi en diferents zones. Es du a terme durant el cap de setmana
anterior a la Festa Major.
7. Col·laboració durant els dies de la Festa
Els quintos i quintes col·laboren en quatre punts bàsics:
-Condicionament del local (teatre i concert): posar i treure cadires
-Condicionament del local (ball de gala): posar i treure taules, guarniment i repartiment
d’objectes durant la sessió
-Venda d’entrades: teatre, concert i consumicions
-Presència activa a tots els actes de la Festa Major

Un cop exposats aquests punts, el Sr. Alcalde presenta el darrer punt dels facilitats als grups
municipals on comenta unes reflexions generals entorn de la Festa Major:
La Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda
La festa dels quintos i les quintes
L’enfocament que aquests darrers anys s’ha anat donant a la Festa Major d’Hivern ha pretès donar
visibilitat i protagonisme als joves que participen en l’organització de la Festa Major conjuntament
amb l’Ajuntament.
El fet que Aiguafreda sigui dels pocs pobles que mantenen la presència activa en la Festa Major dels
joves que aquell any assoleixen la majoria d’edat, és una tradició i també una aposta de futur que cal
encarar considerant els canvis socials i les noves formes de participació.
En aquesta línia, els canvis i mesures impulsats han permès consolidar la presència i compromís
dels joves amb la festa.
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Aquestes mesures es concreten en:
1) Els Quintos i Quintes obren la Festa Major. Fan el discurs d’obertura el dia del Pregó de la
Festa.
2) Recuperació del Cove. Els anys que hi ha voluntat i quintos suficients, es fa la recapta per al
tradicional cove, fet amb aportacions voluntàries d’empreses, comerços i particulars.
Visibilitza els joves i els acosta a la realitat del municipi.
3) Programa d’actes amb més presència dels quintos, esdevenint un book fotogràfic dels joves
que participen en la festa.
4) Vídeo promocional. Des de fa uns anys, i com a presentació en societat, es fa un vídeo amb
els joves que fan els 18 anys i que participen a la festa. El vídeo s’hostatja a la web municipal i
es difon l’enllaç per xarxes.
5) Recuperació del Ball de Quintos alhora que s’ha recuperat el típic ball d’envelat (o ball de
gala) com un dels elements clàssics del ball de Festa Major: el ball del fanalet, el ball de
confeti i el ball de Quintos, perduts aquests darrers anys. També recuperació de les llotges
(els antics palcos de l’envelat), actualment amb taules rodones guarnides amb llum i flors.
El Ball de Quintos representa el moment central de la festa. Les persones que omplen
l’envelat s’aparten i deixen l’espai central per als quintos i les quintes que ballen un ball amb
les seves parelles. Aquest ball, típic des dels inicis de la Festa Major el dia central de la festa,
s’ha recuperat amb gran acceptació per part dels joves.
Aquests canvis socials han comportat una major dispersió residencial dels joves, una menor
disponibilitat horària... La majoria d’ells són estudiants. En defensa dels quintos i quintes s’han hagut
d’introduir petits canvis que han permès mantenir l’essència de la festa i la tradició de quintos i
quintes.
Canvis i mesures adoptades aquests darrers anys, habitualment assumides pels quintos i quintes, que
han evolucionat:
-

Contractació (legalitat, majoria d’edat...)
Demanar anunciants pel programa de la Festa Major
Cobrament d’anuncis a empreses i comerços
Sol·licitud d’escrits a entitats i particulars per al Programa
Gestió de la seguretat
Compliment de la normativa general d’espectacles
Neteja dels locals un cop acabat l’acte

Pren la paraula el regidor d’ERC dient que dintre dels actes culturals no hi figura el teatre.
El Sr. Alcalde explica, que es tracta d’un error i que sí que hi ha de sortir.
El regidor d’ERC, Sr. Borja Pons comenta que aquest any no s’han respectat els terminis per fer la
convocatòria als quintos.
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L’Alcalde respon dient que aquest any no s’ha pogut complir el termini per qüestions d’organització
interna.
Pren la paraula novament el regidor d’ERC demanant si els quintos poden participar voluntàriament
al servei de begudes a la barra.
El Sr. Alcalde respon que sí que hi poden participar, però al costat del personal de l’Ajuntament que
són els responsables de controlar-ne la venda.
Pren la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, Sr. Cruells comentant que en tot cas la venda de
begudes es gestiona a través de cambrers professionals. És la venda de tiquets a l’entrada que va a
càrrec dels quintos, acompanyats de personal de l’Ajuntament.
El regidor d’ERC Sr. Borja Pons proposa fer una valoració de satisfacció dels quintos.
L’Alcalde comenta que una vegada acabada la festa, sol demanar-se l’opinió encara que el
procediment no s’ha fet formalment. Es comenta que les respostes rebudes fins ara, de manera
majoritària, apunten a que tots voldrien repetir.
Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. Pujol comentant si es té en compte cap alternativa més
econòmica pel que fa a la contractació d’espectacles de la Festa Major.
El regidor de Junts per Aiguafreda, Sr. Cruells respon dient que en els casos necessaris, com pel tema
de seguretat, es presenten tres pressupostos d’acord amb la normativa de contractació.
La Sra. Secretària fa un incís dient que pel que fa la contractació del consistori, aquesta s’ha de
tramitar i fiscalitzar, i donar-ne publicitat, segons l’establert a la normativa vigent.
El regidor d’ERC comenta que és possible tirar el pressupost més car per amistat o per influències.
El regidor de Junts per Aiguafreda comenta que s’ha d’escollir el pressupost més econòmic.
La Sra. Secretària intervé novament reiterant que les contractacions s’han de tramitar d’acord amb la
normativa vigent en matèria de contractació pública, essent un dels seus principis l’elecció de l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Seguidament per explicar el mecanisme utilitzat per al seguiment i control econòmic de la Festa
Major, el Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor Sr. Cruells.
Pren la paraula el Sr. Cruells dient que hi han actes com la reserva de taules pel dia de ball de gala en
què es fa la reserva i el cobrament de l’Ajuntament. Per altres ingressos com els dels números del
sorteig el dia que es reparteixen els programes, que és el cap de setmana abans de la festa, cada grup
de quintos que fa la seva zona se’ls hi dóna els números i això es coordina des del Punt Jove.
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El mateix dia de la festa ens trobem i tota la comptabilitat dels números es tanca junt amb la Tècnica
de Joventut. Pel que fa a la venda de tiquets i consumicions, la venda d’entrades va a càrrec del
personal de l’Ajuntament i dels quintos i, un cop acabada la nit, la recaptació es porta a la caixa forta
de l’Ajuntament, la comptabilitat d’aquets ingressos va a càrrec de la Secretaria-intervenció i la
comptable i un adjunt a secretaria, aquest any volem incorporar la regidoria d’Hisenda, un cop fet
això ja queda registrat en els comptes de l’Ajuntament i passa a comissió de comptes.
El regidor d’ERC Sr. Pedrosa comenta que volen veure els comptes i es podria aprofitar aquest Ple
per veure-ho.
El Sr. Cruells respon dient que cap problema, que ells han fet el ple sobre els punts que s’han
demanat.
La regidora d’ERC Sra. Martín comenta que de la mateixa manera que s’adjunta la carta de
presentació dels quintos, hagués set el moment per presentar els comptes.
El Sr. Cruells diu que se’ls hi farà arribar quan es tingui el balanç final de la festa.
El regidor d’ERC Sr. Pujol diu que ja que el punt número 1 i 2 de l’ordre del dia s’ha fet amb
documents adjunts el punt número 3 també s’hauria d’haver fet igual, i que punt número 1 i 2 queda
molt clar com està repartit, però el número 3 només ho temin verbalment.
El Sr. Cruells respon dient que aquest punt s’havia de treballar el divendres amb Secretariaintervenció.
El Sr. Pujol diu que amb els anys que fa que el Sr. Cruells porta la festa major d’hivern no necessita
que cap secretaria li porti els comptes.
Seguidament intervé el Sr. Alcalde comentant que es donaran les explicacions que calguin i siguin
necessàries però que no és procedent el to expressat pel Sr. Pujol, i afegeix que aquesta pregunta fa
referència a la festa major d’hivern d’aquest any.
Seguidament es dóna lectura per part del grup d’ERC dels acords que es proposen al Ple:
•

Creació d’una Comissió Especial de la Festa Major amb representants de tots els grups
municipals i de totes les entitats que hi participen.

•

Assignar a la Comissió Especial de la Festa Major la creació d’un protocol de Festa Major
amb totes les accions temporitzades que s’han de realitzar per organitzar correctament la
festa.

•

Assignar a la Comissió Especial de la Festa Major la creació d’unes bases de contractació
dels diferents grups d’animació, màgia, musicals, etc. que puguin participar a la
Festa Major.
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•

Assignar a la Comissió Especial de la Festa Major la creació d’un mecanisme de participació
ciutadana per a decidir els diferents actes de la Festa Major.

•

Creació d’una subcomissió econòmica formada per almenys representants de tres entitats
diferents encarregada de gestionar, controlar i fer públics els ingressos i despeses de la
Festa Major.

Tot seguit, el regidor d’ERC Sr. Pujol comenta que es presenta aquesta proposta per a la festa del
2019 i futures.
El Sr. Alcalde comenta que les explicacions i documentació aportada no només són per aquest any
sinó amb previsió de la legislatura. També hi afegeix que hi ha col·laboració per part dels joves de
Sant Martí de Centelles, que hi col·laboren directament. Igualment comenta que el regidor de festes
dels Hostalets de Balenyà ha vingut en més d’una ocasió a seguir com portem la festa major, i va
felicitat el fet de poder tenir una estructura en marxa, com la de quintos de l’any, que ells no han
pogut salvar.
Seguidament, l’Alcalde fa les següents consideracions sobre la proposta presentada:
Sobre el primer punt de Creació d’un protocol de Festa Major amb totes les accions temporitzades
comenta que queda explicat que hi ha un protocol, que coincideix amb el presentat per part de
l’equip de govern.
Sobre el següent punt de creació d’unes bases de contractació dels diferents grups d’animació,
màgia, musicals... és més difícil de donar-hi suport per motius legals i cedeix la paraula a la Sra.
Secretària que comenta que l’entrada en vigor de la Llei de contractes, és competència dels òrgans
de contractació i en el cas d’aquesta corporació de la Secretaria -intervenció l’elaboració dels plecs
de contractació, i per tant aquest punt hauria de caure per imperatiu legal, ja que és contradictori
amb la normativa vigent.
Pren la paraula el Sr. Pujol comentant que pot ser que estigui mal redactat. Que no es tracta el punt
en el sentit de com s’ha de contractar. Era per dir el perquè es contracta una orquestra o una altra.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que no és tant un aclariment el que se sotmetrà a votació sinó que
serà el punt concret el que se sotmetrà a votació.
Sobre el següent punt que és el de creació d’un mecanisme de participació ciutadana per a decidir els
diferents actes de la Festa Major, l’Alcalde comenta que si es fa, es traurà protagonisme als quintos i
el que vol l’equip de govern és que no el perdin. També comenta que hi han uns actes fixos que
creiem que s’han de mantenir, per la mateixa essència de la festa.
Finalment, la creació d’una subcomissió econòmica formada per almenys representants de tres
entitats diferents encarregada de gestionar, controlar i fer públics els ingressos i despeses de la Festa
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Major, queda coberta per la part d’intervenció-econòmica de l’Ajuntament. S’afegeix que des
d’aquest any hi ha la Regidoria d’Hisenda, legalment s’hauria de veure s’hi hi ha cobertura per
aquesta subcomissió econòmica i finalment sí que hi la comissió de comptes del qual tots els grups
municipals en formen part i que permet validar la despesa que es destina en aquest acte.
Finalment comenta que en el conjunt dels punts el seu grup municipal no donaria suport a la creació
d’aquesta comissió especial de Festa Major.
Seguidament, el regidor del grup CUP-Amunt, Sr. Calvache demana si l’acord és un sol punt o es vota
per separat.
El Sr. Alcalde respon que tal i com s’ha presentat és un sol punt, i per tant hi haurà una sola votació.
El regidor de la CUP comenta també que el programa de la festa major és millorable i que el seu grup
estaria d’acord a crear una comissió de festes, que ja n’hi havia hagut una, i que els agradaria que hi
participessin les entitats, els quintos i particulars del poble. També que els agradaria que aquesta
comissió la portés una persona tècnica. Finalment comenta que el seu grup s’abstindrà.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que està d’acord amb el tema de la comissió de festes. Que hi
havia hagut una comissió de festes amb gent molt vàlida, però que al cap dels anys aquestes
persones ho han anat deixant i l’Ajuntament va haver d’assumir l’organització d’alguns temes que
portava la comissió, per exemple el carnaval, els reis etc, de manera que en aquest cas hi és
favorable.
El Sr. Calvache comenta també que entenen que hi ha la Llei de transparència i que, per tant, creien
que no era necessari de crear una subcomissió econòmica. El seu grup no entén perquè hi han
d’haver els partits polítics en una comissió de festes.
Seguidament el Sr. Alcalde demana si hi ha algun aclariment més.
No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent a
l’únic punt de l’ordre del dia, que és REBUTJADA per sis (6) vots en contra del grup municipal Junts
per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i una
(1) abstenció del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.
I no havent-hi més assumptes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les
gràcies a tots els assistents, essent les vint hores i trenta minuts , de la qual cosa en dono fe.

L’Alcalde
Miquel Parella i Codina

La Secretària- Interventora acctal.
Maria Bonet i Pujol
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