
 

 
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 
 

 
ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2020 (NÚMERO 3/2020) 
 
 
ASSISTENTS:      Alcalde                Sr. Miquel Parella Codina 
 

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

 
A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, es reuneixen mitjançant 
videoconferència degut a l’estat d’alarma declarat per la crisi del COVID-19, sota la Presidència del 
senyor l’Alcalde, els regidors/es assenyalats més amunt, assistits per la Secretària Interventora 
accidental d’aquest Ajuntament, Meritxell Pedrosa Puigbarraca, i la Tècnica d’Administració General, 
Maria Bonet Pujol, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre legal de 
membres que formen la corporació municipal,  per iniciar la sessió extraordinària plenària convocada 
pel dia d’avui. 
 
Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde, donant la benvinguda a tots els assistents al Ple 
ordinari. 
 
L’Alcaldia demana als assistents que per facilitar la comunicació, les intervencions es duguin a terme 
preferentment pel portaveu dels grups municipals, en tot cas, demanant el torn de paraula, i només 
activant el micròfon en cas d’intervenció.  
 
Així mateix, degut a l’enregistrament i retransmissió en directe del Ple, el Sr. Alcalde recorda també 
als assistents la importància de garantir el compliment del deure protecció de dades personals, 
especialment aquelles més sensibles, com les relatives a la salut, en el tractament de tots els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia d’aquest Ple.  
 
L’Alcaldia també comenta sobre la retransmissió del Ple, que a l’anterior Ple es van patir uns atacs 
presumptament intencionats, de forma anònima al nostre compte de youtube, amb la voluntat de 
fer caure la retransmissió. Localret va informar que a dos pobles s’han trobat amb aquesta situació, i 
Aiguafreda n’és un. Degut a aquesta circumstància el nostre compte de youtube podria ser clausurat, 
i si això passés per un nou atac, l’Ajuntament d’Aiguafreda prendria les accions corresponents, 
perquè és un atac a un exercici democràtic contra el Ple de l’Ajuntament. En tot cas la gravació 
s’assegurarà per poder- la fer pública. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna cosa a dir abans del següent punt. 
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El regidor d’ERC Sr. Pedrosa comenta que es veuen amb la obligació de demanar la votació amb 
caràcter d’urgència d’unes mocions que s’haurien de debatre aquí i ara, diu, poso amb antecedents a 
les persones que no estan al cas del que estic parlant, el passat dia 10 de juny vaig presentar 
personalment per via telemàtica les preguntes i mocions del grup d’Esquerra perquè fossin incloses 
en aquest Ple, les varem presentar tal i com marca la normativa, abans de la convocatòria del Ple, 
que precisament va ser el dia següent, el dijous, però les mocions no han sigut incloses per debatre i 
votar en aquest Ple. Així que quan ens varem assabentar que les mocions no estaven incloses a 
l’ordre del dia, varem demanar si havia sigut un error o descuit i se’ns va dir que no s’havien entrat 
perquè no hi havia temps per preparar la resposta. Per tant, com que creiem que són unes mocions 
que faran d’Aiguafreda un poble millor, amb un Ajuntament obert i transparent, demanem incloure i 
votar de manera urgent les mocions que se’ns han negat de manera il·legal. 
 
El Sr. Alcalde respon que farà unes consideracions al respecte, la veritat és que no hi va haver temps 
material per ser incloses, totes les mocions que els grups presenten seran tractades i ho seran en el 
proper Ple, aquesta era la intenció, faig uns apunts de les dates que s’han citat. El Sr. Alcalde explica  
que el Ple es convoca el dijous, i per tant, l’ordre del dia i l’expedient dels assumptes que s’han de 
tractar es tanquen el dimecres i així es va fer, no oblidem la situació que estam vivint, en aquest 
moment els serveis de l’Ajuntament es troben encara sota el pla de contingència, la presencialitat 
dels treballadors és d’un 40% i no es pot garantir que en qualsevol moment s’atenguin mocions. 
Quan es van presentar, l’expedient del Ple i l’ordre dia ja s’havien tancat, les obligacions segueixen 
igual amb menys persones i menys hores de les que tenim habitualment, és a dir que les obligacions 
de l’Ajuntament no han pas disminuït, al contrari han augmentat. Reobrir l’expedient suposava una 
complicació a nivell intern, i aquell dijous hi havia absències de les persones que l’havien de tramitar, 
de manera que es va considerar que les preguntes tenen sentit i urgència i seran respostes al final del 
Ple, però si que es va considerar que les mocions podien ser tractades en un proper Ple, per motius 
d’ordre intern i disponibilitat laboral, i considerant que són mocions denses, n’hi ha unes quantes i 
demanen ser estudiades a fons per tal que les respostes puguin ser adequades. En tot cas, quan es 
van presentar les mocions Secretaria havia tancat l’ordre del dia, sabent que el dijous és el dia que 
s’ha de trametre a tothom la informació. 
 
El Sr. Pedrosa comenta que les mocions i les preguntes van ser entrades el dia abans de la 
convocatòria del Ple, per tant estem dintre dels terminis, que l’Ajuntament estigui com tots patint el 
Covid i teletreballant no crec que sigui un motiu per reduir la càrrega de treball o per argumentar 
que no es pot treballar més o pitjor o millor, simplement és una situació excepcional, però el que 
passa es que nosaltres els terminis els hem complert, per tant trobem que aquest argument és poc 
objectiu, perquè la potestat última és teva i ens preguntem si hi ha alguna acció més antidemocràtica 
que negar les votacions d’unes mocions en un Ajuntament, i si no es pot preparar unes respostes 
d’unes mocions amb tres dies hàbils d’antelació, si no es poden preparar unes respostes d’unes 
mocions que tracten de temes que faran possible d’una vegada per totes tenir un Ajuntament obert, 
transparent, accessible i participatiu. Continua el Sr. Pedrosa dient que potser seguiu tenint un 
problema que els convergents arrossegueu des de fa anys aquí a Aiguafreda i a tot Catalunya, us 
penseu que podeu decidir per tothom, Aiguafreda és del poble i no només vostre, tot i tenir majoria 
absoluta, els votants també han donat veu a la resta de grups i aquesta no és la manera de respectar 
la veu de tothom. 
 
El Sr. Alcalde respon que tots els punts de vista han quedat ben exposats. I que si, que el Sr. Pedrosa 
va entrar les mocions, però el dimecres a les 20:57 hores i que a aquestes hores no hi ha ningú a 
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l’Ajuntament que estigui treballant, i l’expedient del Ple s’havia tancat com és habitual, diu, vull 
defensar a l’equip de secretari i d’administració per la feina que estan fent, i aquest Ple era un Ple 
ordinari que vostès ho saben no des de començaments d’any sinó des de començament de la 
legislatura, quan es va fixar les dates dels Plens ordinaris, en els dimarts més proper al dia quinze de 
cada mes, per tant se sap que el mes de març, i al mes de juny hi ha Ple aquell dia, si ens entren la 
moció el dia abans a les nou del vespre, per temps material no es pot entrar i aquest al·legat que ha 
fet sobre el tema de la llibertat i com si fos això casa nostre, evidentment no, a aquí hi som perquè 
ens ha votat la gent i d’aquí ens en traurà la gent, donarem peu a que tothom es pugui explicar, altre 
cosa seria que no les volguéssim admetre de cap manera, totes les mocions seran admeses en un 
proper Ple, ningú quedarà sense tenir la seva veu o el seu vot, de manera que aquí acabaria la 
explicació sense anar més enllà. 
 
El Sr. Calvache intervé dient que nosaltres ens hem assabentat pel Facebook d’aquestes mocions i 
una és crear una comissió informativa de portaveus municipals, i com que totes són de crear 
comissions i entenem que aquestes comissions interpel·len també a la Cup Aiguafreda, nosaltres no 
tenim cap mínima informació de que va tot això, no podríem votar-les perquè no les hem estudiat i 
per tant preferim que es tractin en el Ple següent. 
 
El Sr. Alcalde respon que aquesta és la seva voluntat i així ho faran. Diu que també vol contestar 
alguna de les coses que s’han dit sobre no donar veu, tant sols de cara els regidors en aquesta 
legislatura varem decidir enviar tota la documentació quan es fes un Ple, per tal de no acudir 
presencialment a l’Ajuntament, de manera que vostès reben per correu electrònic tota la 
documentació, i crec que és un guany de transparència i facilitació alhora de poder tenir la 
informació de poder votar en conseqüència, això abans no es feia. També portem tres Plens 
telemàtics, jo li diria que em digués municipis de la nostra mida que durant aquest temps n’hagin fet 
tres de telemàtics, n’hi han molts que no n’han fet cap, això em sembla que és transparència, 
obertura de mires i donar la paraula a tothom.  Aquest mateix Ple l’haguéssim pogut fer presencial, 
ahir mateix el Parlament de Catalunya ja es va trobar de manera presencial, la voluntat és la màxima 
transparència, això no en tingui cap mena de dubte, i també atendre totes les preguntes i mocions 
que creiem que tenen prou importància per no ser tractades de pressa i corrents, sinó com 
correspon.  Finalment un altre detall que en l’anterior Ple no varem tractar, que avui si que tractarem 
perquè vostès l’han presentat quan tocava, és la moció sobre la aprovació de la Monarquia 
Espanyola, no va poder ser tractada en aquell i serà tractada en aquest, passarà el mateix amb la 
resta de mocions. 
 
El Sr. Pedrosa demana si ha donat aquest tema per acabat. 
 
El Sr. Alcalde respon que faci el comentari però que ho acabem aquí, ja que han estat exposats els 
punts de vista de les dues parts. 
  
El regidor d’ERC Sr. Pujol intervé dient que estan obligats a votar les mocions d’urgència que ha dit 
en Marc tal com diu la llei, nosaltres les presentem com urgència i que cada grup voti si és urgent o 
no, i llavors serà per l’altre Ple, és necessari votar perquè ERC les ha presentat com a urgents per 
aquest Ple. 
 
El Sr. Alcalde diu que ara anava a procedir a la votació. 
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El senyor Alcalde sotmet a votació en aquest Ple la possibilitat d’incloure les mocions presentades 
amb caràcter d’urgència del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya que és REBUTJADA 
per set (7) vots en contra dels Grups Municipals de Junts per Aiguafreda i la CUP-Amunt Aiguafreda i 
quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dona pas al primer punt de l’ordre del dia. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE  
 

2.- ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 
 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 26/2020 DE DATA 3O D’ABRIL DE 2020 DE 
MODIFICACIÓ DE MESURES ORGANITZATIVES I FUNCIONAMENT DELS DIFERENTS SERVEIS 
MUNICIPALS AMB MOTIU DEL COVID-19. 
 

4.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2019 DE DATA 14 DE MAIG DE 2020. 
 

5.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. D’APROVACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA DAVANT DEL COVID-19 PER UN RETORN SEGUR A L’ACTIVITAT 
LABORAL PRESENCIAL. 
  

6.-APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL CONSORCI BESÒS TORDERA. 
  

7. APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC PER LA CESSIÓ D’UNA ZONA VERDA PER DESTINAR-LA A 
ZONA DE PASSEIG FLUVIAL. 
 

9.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 
 
1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS 
 

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

- Acta del Ple ordinari núm. 1/2020 de data 28 de maig de 2020. 
- Acta del Ple extraordinari núm. 2/2020, de 21 d’abril de 2020. 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari al respecte. 
 
El senyor Pujol comenta que en l’acta de Ple del 28 de maig hi ha un error, en el paràgraf penúltim 
del final hi ha un error, quan parlàvem del tema de la secretària, en comptes de dir plaça diu paça. 
 
El senyor Alcalde demana a Secretaria que prengui nota i es corregeixi l’error. 
 
El Sr. Alcalde dona per aprovades les actes de Ple esmentades. 
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2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 
 

2.1 Resolucions d’Alcaldia: 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura dels decrets d’Alcaldia dels quals es dona 
compte, del número 16 al 37, segons extracte indicat a continuació:  
 

NÚM. DATA EXPEDIENT 

2020-0037  05/06/2020 Expedient 361/2020 -Decret d’ampliació provisional de superfície de terrassa COVID 19  

2020-0035  05/06/2020 Expedient 412/2020 -Decret designa advocat Demanda núm.230/2019-A Seguretat Social en matèria 
prestacional al Jutjat de lo Social núm. 27 de Barcelona  

2020-0034   03/06/2020 Expedient 157/2020- Decret de llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria del procés de 
selecció Plans d'ocupació 2020 

2020-0033  28/05/2020 Expedient 94/2020 -Decret d’ampliació provisional de superfície de terrassa COVID 19 

2020-0032  26/05/2020 Expedient 369/2020- Decret de modificació de crèdit 1/2020- Incorporació romanents de crèdit  

2020-0030  21/05/2020 Expedient 52/2020 - Decret de llista provisional d’admesos i exclosos, i exempts de català, convocatòria 
per a la creació d’una borsa per vigilant municipal  

2020-0029  15/05/2020 Expedient 157/2020- Decret de continuació del procediment, llista provisional d’admesos i exclosos de 
la convocatòria del procés de selecció Plans d'ocupació 2020 

2020-0027  04/05/2020 Expedient 52/2020 - Decret continuació del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’aspirants 
per a nomenaments de vigilant municipal 

2020-0025  30/04/2020 Expedient 889/2019 - Decret d’aixecament de suspensió de les obres compreses en el projecte de 
restauració de la masoveria del conjunt monumental d'Aiguafreda de Dalt 

2020-0024  17/04/2020 Expedient 1049/2019 -Tràmits i autoritzacions per activar i configurar aplicacions i serveis del consorci 
AOC  

2020-0023  17/04/2020 Expedient 306/2020 – Decret d’adhesió al servei de videoconferència per als ens locals LOCALRETMEET  

2020-0020  01/04/2020 Expedient 288/2020 -Decret de sol·licitud a l’ORGT de modificació del calendari fiscal 2020 COVID-19 

2020-0019  27/03/2020 Expedient 28/2020 -- Catàleg d'activitats diputació de Barcelona 2020 -Decret acceptació fons de 
prestació 

2020-0017  11/03/2020 Expedient 254/2020 -- Llistat de sancions ORGT  

2020-0016  05/03/2020 Expedient 233/2020 -Llistat de sancions ORGT  

 
 
2.2 Juntes de Govern Local 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i demana si hi ha alguna consulta o suggeriment respecte del contingut 
de les actes de sessions de Junta de Govern Local que es relacionen a continuació: 
 

- Núm. 10/2020 de 19 de maig de 2020 
- Núm. 09/2020 de 5 de maig de 2020 
- Núm. 08/2020 de 23 d’abril de 2020 
- Núm. 07/2020 de 7 d’abril de 2020 
- Núm. 06/2020 de 24 de març de 2020 
- Núm. 04/2020 de  3 de març de 2020 

No havent-hi cap intervenció el sr. Alcalde dona el Ple per assabentat. 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 26/2020 DE DATA 3O D’ABRIL DE 2020 DE 
MODIFICACIÓ DE MESURES ORGANITZATIVES I FUNCIONAMENT DELS DIFERENTS SERVEIS 
MUNICIPALS AMB MOTIU DEL COVID-19. 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura del decret corresponent. 
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DECRET D'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LES MESURES ORGANITZATIVES I FUNCIONAMENT DELS 
DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS AMB MOTIU DEL COVID-19 
 
En data 30 de gener de 2020, l’Organització Mundial per a la Salut −OMS− va declarar que la situació 
en relació a la propagació del COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’abast 
internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels 
ciutadans. 
 
En data 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 
 
Mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el Govern central va declarar l’estat d’alarma en 
relació a la situació provocada pel COVID- 19, prorrogat en diverses ocasions, mitjançant RD 476/2020, 
de 27 de març, RD 487/2020, de 10 d’abril, i RD 492/2020 de 24 d’abril.  
 
La Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, va adoptar, també, una 
sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, per al personal al servei de l’Administració 
General de l’Estat. En el mateix sentit, la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat 
de Catalunya, en data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de 
protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb motiu del coronavirus.  
 
Així mateix, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 18/2020 de data 17 de març, es va dictar resolució 
mitjançant la qual s’acordava la limitació de la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda i la restricció de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de 
l’Ajuntament, per a garantir el funcionament dels serveis públics i reduir el risc de contagi i propagació 
del COVID-19.  
 
Atès que aquest context ha comportat l’adopció per part del govern central de successives mesures 
per la gestió de la crisi del COVID-19, RD llei 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per respondre 
a l’impacta econòmic del COVID-19, RD llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l’impacta econòmic i social del COVID-19,  RD llei 9/2020, de 27 de març, per l’adopció 
de mesures complementàries en l’àmbit laboral, RD llei 10/2020, de 29 de març, sobre el permís 
retributiu recuperable per reduir encara més la mobilitat de la població, RD llei 11/2020, de 31 de 
març, per l’adopció de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, i RD llei 
15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i l’ocupació, 
entre d’altres.  
 
Vist el Pla de transició a la nova normalitat adoptat pel Consell de Ministres en data 28 d’abril de 2020, 
que preveu diferents fases per la desencallada gradual de les mesures extraordinàries de restricció de 
la mobilitat i el contacte social adoptades pel COVID-19, per facilitar la recuperació de l’activitat social i 
econòmica.   
 
Atès que cal de adequar els aspectes organitzatius i els decrets dictats per aquesta Alcaldia a les noves 
regulacions i situacions, en els quals ja es preveia la permanent actualització en funció de les 
evolucions dels esdeveniments.  
 
En ús de les facultats de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 
article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003 de 
28 d’abril. 
 
Per tot això, RESOLC 
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PRIMER.- Modificar els apartats segon i tercer de la resolució d’Alcaldia núm. 18/2020 de data 17 de 
març de 2020, per adequar a les noves regulacions i situacions actuals els criteris de funcionament dels 
diferents serveis municipals amb motiu del COVID-19, restant de forma refosa com segueix:  
 

“SEGON.- Acordar la prestació de serveis bàsics i essencials que es detalla a continuació,  i que 
es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot.  

 

•  Administració general 

 

Atenció telefònica i registre: 
S’estableix un servei mínim d’un 20 % de presència al lloc de treball. La resta del 
personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la mesura del 
possible. 
 
L’atenció al ciutadà es practicarà per via telefònica o telemàtica, fent valoració de la 
urgència dels casos que puguin requerir atenció presencial per tal de garantir les 
restriccions de l’estat d’alarma. Si es conclou que la urgència del cas fa que sigui 
ineludible l’atenció presencial, es concertarà dia i hora per l’atenció a les 
dependències municipals, sempre que sigui possible assegurar les mesures marcades 
per la normativa vigent sobre la prevenció del contagi del COVID-19. 

 
L’atenció general queda assegurada permanentment a través del telèfon d’atenció 
al públic 24 h (606 981 111), a través del correu electrònic 
(aiguafreda@aiguafreda.cat) o de les xarxes socials. 
 
Secretaria i intervenció econòmica: 
S’estableix un servei mínim d’un 20 % de presència al lloc de treball. La resta del 
personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la mesura del 
possible. 
 
Serveis Socials municipals: 
Es manté el servei, d’acord amb les mesures acordades amb el Consell Comarcal, la 
gestió i els contactes es mantenen prioritàriament per via telefònica. Es podran 
realitzar, puntualment, visites domiciliàries, i es reactivaran de forma progressiva els 
serveis necessaris en funció de les recomanacions sanitàries i de la implementació del 
Pla de transició a la nova normalitat. 

 
Serveis tècnics municipals (arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria): 
S’estableix un servei mínim d’un 20 % de presència al lloc de treball. La resta del 
personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la mesura del 
possible. 
 
Serveis de suport exterior amb presència física en dependències municipals 
(urbanisme, cultura i patrimoni, servei informàtic...) 
S’estableix un servei mínim d’un 20 % de presència al lloc de treball. La resta del 
personal desenvoluparà la seva activitat en modalitat de teletreball, en la mesura del 
possible. 
 
Jutjat de guàrdia 
Les reunions, actes de conciliació, celebracions i altres actes propis, queden suspesos 
fins al restabliment del servei en funció de l’evolució de l’estat d’alarma i 
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implementació del Pla de transició a la nova normalitat. Caldrà la disponibilitat del 
titular per a qualsevol emergència o eventualitat. 

 

• Brigada municipal (obres i serveis) 
 

S’estableix un servei mínim del 50 %, repartit per torns i per àmbits segons tasques i 
necessitats, amb l’objectiu de garantir obres i serveis essencials. S’observaran totes les 
mesures de protecció personal i col·lectiva, sempre en espais oberts i amb la distància 
de seguretat entre treballadors. 
 

• Neteja d’edificis (escola, casal, CAP, Ajuntament i altres dependències 
municipals)  

 
Es manté la neteja de l’edifici de l’Ajuntament, de les dependències habilitades per al 
servei d’ambulància i del local dels vigilants municipals. Aquest servei es farà en dies 
alterns. Es manté sense servei la neteja de l’edifici escolar i del Casal Sant Jordi fins 
que ho permeti l’evolució de l’estat d’alarma i implementació del Pla de transició a la 
nova normalitat. 
 

• Neteja de carrers 
S’estableix un servei mínim del 50 %, segons torns i amb l’objectiu de garantir la 
desinfecció dels espais públics. 
 

• Consergeria escola 
Es reprendrà el servei de forma progressiva a la desescalada de l’estat d’alarma i  
implementació de les mesures referents a l’àmbit educatiu previstes al Pla de 
transició a la nova normalitat. 

 

• Deixalleria 

Obrirà dos dies a la setmana (dijous i divendres de 9.00 h a 11.00 h) i només per a 
industrials amb cita prèvia. Continua tancada per al públic general fins que ho 
permeti l’evolució de l’estat d’alarma i implementació del Pla de transició a la nova 
normalitat, i d’acord amb les mesures acordades amb la Mancomunitat La Plana. Es 
manté el servei de manteniment i endreça de l’àrea d’aportació. 
 

• Punt d’Informació 

Queda tancat fins a la reactivació del turisme actiu i de naturalesa que permeti 
l’evolució de l’estat d’alarma i implementació del Pla de transició a la nova 
normalitat, i d’acord amb les mesures acordades amb la Xarxa de Parcs Naturals. 
 

• Vigilància municipal 

El  servei  es  manté sense a lte rac ions de persona l  n i  de l s  to rns  
previ sto s.  
 
• Recollida d’escombraries 

El servei porta a porta es manté sense alteracions en els dies i fraccions previstes. 
 

 
“TERCER.- Acordar que per cobrir tots els serveis públics es tindran en consideració les 
qüestions següents: 
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a) S’autoritzarà i incrementarà el percentatge de prestació de serveis de forma 
presencial previst a l’apartar anterior en funció de l’evolució de la pandèmia, la 
declaració de l’estat d’alarma i la implementació del Pla de transició a la nova 
normalitat. S’articularan torns de treball susceptibles de modificar-se o ampliar-se de 
forma consensuada amb el personal afectat, sempre i quan es garanteixi el 
compliment de les mesures de seguretat i conciliació, en funció de l’evolució de la 
normativa vigent per reduir el risc de contagi i la propagació del COVID-19. 
 

b) En tot cas, les persones que desenvolupin serveis considerats essencials hauran 
d’estar disponibles, durant l’horari normal de treball, mitjançant sistemes no 
presencials i d’accés remot. 

 
c) En cas d’urgència, o de canvi de situació d’emergència, el personal estarà disponible, 

a les indicacions que el govern i/o els caps d’Àrea puguin donar. 

 
SEGON. Modificar l’apartat sisè de la resolució d’Alcaldia núm. 18/2020 de data 17 de març de 2020, 
restant de forma refosa com segueix:  

 
“SISÈ. Els contractes públics d'obres suspesos, es podran reprendre segons l’establert a l'article 
34.3 del Reial decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l'impacte econòmic i social del COVID- 19, sempre que aquests no haguessin perdut la 
seva finalitat com a conseqüència de la situació creada pel COVID-19 o les mesures adoptades 
per l'Estat. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació es pot reprendre quan, havent 
cessat les circumstàncies o les mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació 
notifiqui al contractista la fi de la suspensió.” 

 
TERCER. Es reprendrà a partir del divendres 8 de maig el mercat setmanal únicament per 
l’activitat de subministrament de productes frescos a l'aire lliure, i en funció de la implementació 
del Pla de transició a la nova normalitat es permetrà l’inici d’activitat d’altres paradistes, sempre i 
quan es garanteixi les mesures de seguretat i distanciament social previstes a la resolucions del 
Departament de Salut i a la normativa vigent. Podrà ser modificada aquesta mesura en tot 
moment, en funció de l’evolució de la crisi sanitària i segons les recomanacions de les autoritats 
sanitàries.  
 
QUART. Les mesures recollides en aquesta resolució entraran en vigor des de la data de la seva 
signatura i es mantindran durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 i durant 
la implementació del Pla de transició a la nova normalitat,  i en tant la crisi sanitària ho demandi, 
segons les recomanacions i mesures adoptades per les autoritats sanitàries, sense perjudici de 
que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se, en relació, en tot cas, amb la 
situació epidemiològica. 
 
CINQUÈ. Mantenir vigents les restants mesures adoptades en data 17 de març de 2020 
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 18/2020 durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 
463/2020 i durant la implementació del Pla de transició a la nova normalitat,i en tant la crisi 
sanitària ho demandi, segons les recomanacions i mesures adoptades per les autoritats sanitàries, 
sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se, en relació, en 
tot cas, amb la situació epidemiològica. 
 
SISÈ. Notificar aquesta resolució als interessats, i publicar-la a la pàgina web municipal. 
 
SETÈ. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se celebri. 
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No havent-hi més intervencions, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre 
del dia. 
 
 
4.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 28/2020 DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2019 DE DATA 14 DE MAIG DE 2020 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura del decret corresponent. 
 

Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Aiguafreda de l’exercici 2019 
 
Atès que s’han confeccionat per part de la Secretaria Intervenció municipal els estats 
demostratius de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Aiguafreda de l’exercici 2019, 
segons les dades comptables i financeres incorporades en l’expedient. 

Vist l’informe favorable emès per la Secretària Interventora acctal..  

Vistos els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa vigent i que són els 
següents: 

 
Pressupost corrent 2019 
 

 

Pressupost de Despeses 

Exercici corrent 

Pressupost inicial       2.770.800,00  

Modificacions       1.430.749,23 

Pressupost definitiu       4.201.549,23  

Obligacions reconegudes       3.255.316,36  

Pagaments realitzats       2.865.674,67  

Obligacions pendents pagament          389.641,69  

  
 
Resultat pressupostari exercici 2019 
 

Pressupost d’Ingressos 

Exercici corrent 

Pressupost inicial     2.770.800,00  

Modificacions     1.430.749,23 

Pressupost definitiu     4.201.549,23  

Drets reconeguts nets     3.290.441,48  

Recaptació neta     3.223.844,71  

Drets pendents de cobrament        66.596,77  

1. Drets reconeguts nets       3.290.441,48 

2. Obligacions reconegudes netes       3.255.316,36 

3. Resultat pressupostari exercici (1-2)        35.125,12 
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Romanent de tresoreria exercici 2019 
 

1 Fons líquids   
           

1.124.183,52 

2 Drets pendents de cobrament     371.162,41 

+ del Pressupost corrent      66.596,77  

+ de Pressupostos tancats   289.095,83   

+ d’operacions no pressupostàries        15.469,81   
3 Obligacions pendents de pagament        427.345,76 

+ del Pressupost corrent      389.641,69   

+ de Pressupostos tancats        0,00   

+ d’operacions no pressupostàries      37.704,07   

4 Partides pendents d’aplicació          0,00  

- cobraments realitzats pendents aplicació definit 0,00  

+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definit 0,00  

I Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)     1.068.000,17  

II Saldos de dubtós cobrament        240.218,54  

III Excés de finançament afectat          29.094,12  

IV Romanent tresor. despeses generals (I-II-III)        798.687,51  

 
 
Càlcul de l’estalvi net exercici 2019 
 

 
 
Endeutament financer exercici 2019 
 

4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria     (+)          398.651,14 

5. Desviacions negatives de finançament de l’exercici    (+)          10.959,67 

6. Desviacions positives de finançament de l’exercici      (-)          363.265,00 

7. Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)          81.470,93 

- Drets reconeguts nets corrents (caps. I a V) consolidat    2.684.865,77  

- Contribucions especials/quotes urbanístiques        0,00 

1. Drets reconeguts nets corrents (caps. I a V)    2.684.865,77 

2. Obligacions reconegudes netes corrents (caps. I, II i IV)    2.299.856,49  

3. Obligacions finançades romanent líquid de tresoreria        0,00 

4. Estalvi brut (1-2+3)      385.009,28 

5. Anualitat teòrica d’amortització i interessos       153.113,10  

6. Estalvi net (4-5)       231.896,18 

1. Total deute viu crèdits a llarg termini a 31/12/19    823.360,16 

2. Total deute viu crèdits a curt termini a 31/12/19                  0,00 

3. Total risc d’avals a 31/12/19                  0,00 

4. Endeutament total a 31/12/19 (1+2+3)    823.360,16 

5. Nous préstecs 2020 160.000,00 
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El rati legal del deute viu és el resultat de dividir el deute viu previst a 31/12/2020 amb el 
ingressos corrents liquidats del 2019, pel que resulta un rati del 30,7%. 
 
Estabilitat pressupostària exercici 2019 
 

1. Ingressos cap I a VII (Recursos no financers)      2.957.441,48  

2. Despeses cap I a VII (Aplicacions no financeres)       2.921.066,30  

3. Diferència (1-2) +36.375,18 

  

4.1 Ajust no recaptació       +111.119,52 

4.2 Retencions PIE negatives 2017 +8.553,47 

4.3 Adquisicions amb pagament aplaçat (1) +157.699,37 

4. Total Ajustos (4.1+4.2+4.3)        +277.372,36 

  

5. Superàvit de finançament (3+4)         +313.747,54   

 

(1) Correspon a les obligacions reconegudes per a la compra dels terrenys de Serra i 
Figueras, l’adquisició va ser en l’any 2010 i les obligacions reconegudes corresponent al 
pagament endarrerit de les quotes acordades anualment. 

 

Regla de la despesa exercici 2019 

La despesa computable es calcularà computant el següent: 

 

1. Base exercici 2018       2.002.280,36  

2. Taxa límit aprovada pel Ministeri pel 2019 (2,7%)       54.061,57 

3. Canvis normatius sobre recaptació         0,00 

4. Valor màxim de la despesa per al 2019       2.056.341,92 

  

5. Despeses Capítol 1 a 7 (excepte interessos) 2.916.641,66 

6.1 Alienació de terrenys 0,00 

6.2 Despesa pendent d’aplicar 0,00 

6.3 Adquisicions pagament aplaçat (1) -157.699,37 

6.4 Inversions sostenibles finançades amb romanent -206.044,40 

6.5 Ingressos capítols 4 i 7 procedents Adm. Públiques -506.608,00 

6 Total ajustos (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) -873.372,23 

  

7. Base de la despesa exercici 2019 2.046.289,89 

6. Amortització préstecs 2020 160.000,00 

7. Endeutament total a 31/12/20 (4+5-6) 823.360,16 

5. Ingressos corrents liquidats consolidats    2.684.865,77  

6. Rati deute a 31/12/2019 30,7% 

6. Ràtio legal de deute viu 31/12/2020             30,7% 

7. Promig tipus d’interès  0,01% 

8. Promig anualitats 7,0 anys 
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8. Marge de la Regla de la despesa (4-7)        10.052,03 

  

 

(1) Correspon a les obligacions reconegudes per a la compra dels terrenys de Serra i 
Figueras, l’adquisició va ser en l’any 2010 i les obligacions reconegudes corresponent al 
pagament endarrerit de les quotes acordades anualment. 

 

Es dona un marge positiu de la regla de la despesa, de 10.052,03 euros. 

Ateses les dades comptables i financeres expressades i que l’objecte de la liquidació 
pressupostària anual ha de posar de manifest: 

1.- Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les 
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

2.- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta. 

Atès que s’ha donat compliment a allò establert a l'article 92 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

De conformitat amb tot allò exposat, RESOLC: 
 

Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici de 2019, de conformitat amb les 
dades que reflecteixen la comptabilitat municipal executada durant l’esmentat exercici i de 
conformitat amb la documentació obrant a l’expedient. 

Segon.- DONAR COMPTE de la liquidació del Pressupost al Ple municipal en la primera sessió que 
se celebri. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 a l’Administració de 
l’Estat i de la Comunitat Autònoma, als efectes legalment establerts. 

 
El Sr. Alcalde comenta que en la comissió de comptes que està convocada per principis de juliol rebran 
més informació, i demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
El Sr. Pedrosa comenta que la convocatòria per part d’Esquerra l’he rebut jo, i si no recordo malament en 
Borja també estava en aquesta comissió però ell no ha rebut la convocatòria. 
 
El Sr. Alcalde respon que ho va mirar i els representants en la comissió de comptes només eren els tres el 
Sr. Marc Pedrosa, Sr. Israel Calvache i jo mateix. 
 
El Sr. Calvache diu que tampoc la rebut. 
 
El Sr. Alcalde comenta que està convocada per la primera setmana de juliol, no sé si des de Secretaria en 
tenen constància. 
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El Sr. Pedrosa diu que ell si que l’ha rebut. 
 
La Sra. Secretària diu que es va enviar al mateix moment a tots els membres de la comissió.   
 
El Sr. Calvache diu que ho comprovarà però diria que no la té. 
 
El Sr. Alcalde diu que és per el dia 7 de juliol, en tot cas allà hi ha tota la documentació i si cal farem una 
nova tramesa pel que pugui ser. 
 
El Sr. Pujol intervé dient que té l’acta de la denominació de la comissió especial de comptes i diu, 
determinar que cada  grup de membres municipal que formaran part de comissió especial de comptes 
serà: del Grup Municipal Junts per Aiguafreda el Sr. Miquel Parella i la Sra. Gemma Brunet, del Grup 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya el Sr. Marc Pedrosa i el Sr. Francesc de Borja Pons i del Grup 
Municipal CUP-Amunt Aiguafreda el Sr. Israel Calvache, això és el que surt en l’acte del Ple en que es va 
nombrar que és el del juliol. 
 
El Sr. Alcalde comenta que en tot cas, Secretaria ho comprovarà. 
 

No havent-hi més intervencions, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre 
del dia. 
 
5.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 36/2020 D’APROVACIÓ DEL PLA DE 
CONTINGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA DAVANT DEL COVID-19 PER UN RETORN SEGUR 
A L’ACTIVITAT LABORAL PRESENCIAL. 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura del decret corresponent. 
 

I.- ANTECEDENTS  
 
En data 30 de gener de 2020, l’Organització Mundial per a la Salut −OMS− va declarar que la situació 
en relació a la propagació del COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’abast 
internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels 
ciutadans. 
 
En data 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 
 
Mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el Govern central va declarar l’estat d’alarma en 
relació a la situació provocada pel COVID- 19, prorrogat en diverses ocasions. 
 
Les mesures adoptades per l’administració estatal i autonòmica durant l’estat d’alarma han variat en 
funció́ de l’evolució́ de la crisi, però s’han caracteritzat per una restricció de la mobilitat de les 
persones. En l’àmbit de la ges\ó́ dels recursos humans s’ha de destacar el Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID 19, que va regular la preferència del treball a distància sempre que tècnicament i raonablement 
fos possible, i el Reial decret llei 10/2020 de 29 de març, pel qual es regulava un permís retribuïẗt 

recuperable per a les persones treballadores per compte aliè̀ que no prestessin serveis essencials en el 

context de la lluita contra la COVID-19. Aquesta situació́ d’excepcionalitat va suposar que aquest 

Ajuntament adoptés un seguit de mesures de prevenció́, protecció́ i organitzatives orientades a la 

garantia de la prestació dels serveis declarats essencials, per garantir la preservació de la salut dels 

empleats i les empleades municipals. 
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Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 18/2020 de data 17 de març, es va dictar resolució mitjançant la 

qual s’acordava la limitació de la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament d’Aiguafreda i la 

restricció de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament, per a garantir 

el funcionament dels serveis públics i reduir el risc de contagi i propagació del COVID-19.  
 
El 28 d'abril de 2020 el govern estatal va aprovar el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat 

amb l’objectiu principal de recuperar gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, 

minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població.  
 
En data 30 d’abril de 2020, mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 26/2020 es modifica la resolució 

d’Alcaldia núm. 18/2020, per adequar a les noves regulacions i situacions actuals els criteris de 

funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del COVID-19. 
 
L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització́ de determinades restriccions d’àmbit 

nacional establertes despréss̀ de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 per a la 

transició cap a una nova normalitat preveu en l’art. 3 que, sempre que sigui possible, es fomentarà la 

continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que pugui realitzar l’activitat laboral a distància.  
 
El Pla de contingència davant del COVID-19 de l’Ajuntament d’Aiguafreda per un retorn segur a 

l'activitat laboral presencial, aprova el Protocol de la corporació per a una tornada progressiva i segura 

a la feina presencial, seguint les indicacions efectuades pel servei de prevenció de riscos i de 

conformitat amb la norma\va vigent, amb la incorporació d’obligacions de comportament per part del 

personal, com ara l’obligació de preservar la separació `sica o la u\lització d’equips de protecció 

individual, en el benentès que se seguirà fomentant el teletreball en determinats serveis de forma 

preferent, sempre que sigui tècnicament i raonablement possible. Igualment el Pla inclou el Protocol 

d’actuació davant de casos probables de  COVID-19.  
 
El Pla serà ha estat en les diferents etapes de la desescalada, sens perjudici que, en funció dels 

diferents estadis de la pandèmia i de la intensitat de les mesures adoptades per les administracions 

competents, s’ha adequat progressivament.  
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener. 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

• Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.  

• Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 

l’impacte econòmic i social de la COVID-19.  

• Pla per la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia 

de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020.  

• Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al 

públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de 

l'esport professional i federat, la Fase O va començar el 4 de maig de 2020.  

• Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 

d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la 

fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i en atenció a l'actual situació 

epidemiològica de la crisi sanitària.  

• Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 

d’àmbit nacional establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la 
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fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.  
 
Atès que els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, 

i aquest deure de protecció constitueix, un deure de les Administracions públiques respecte del 

personal al seu servei.  
 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Per tot l’exposat, RESOLC:   
 
I els seus punt principals són els següents: 
 
PRIMER.- APROVAR EL PLA DE CONTINGÈNCIA DAVANT DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAFREDA PER UN RETORN SEGUR A L'ACTIVITAT LABORAL PRESENCIAL, que s’adjunta annex a 
aquest Decret, i que inclou les mesures de prevenció, protecció i organitzatives en l’àmbit de prestació 
dels serveis municipals.  
 
SEGON. En relació amb els serveis la prestació dels quals encara no s’ha restablert, l’Ajuntament 
acordarà reprendre l’activitat i l’obertura dels equipaments municipals d’acord amb el que disposi en 
cada moment la normativa vigent i les autoritats sanitàries, atenent a les fases establertes pel govern 
de l’estat, i establint, en el seu cas, les especificitats necessàries per al personal adscrit als mateixos.  
 
TERCER.-El personal vulnerable seguirà prestant el treball a distància, en els termes establerts en el Pla 
de con\ngència, i en tot cas seran els darrers en reincorporar-se presencialment, prèvia valoració per 
part del servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament.  
 
QUART.-Declarar que, en atenció a com es vagi desenvolupant la situació d’excepcionalitat generada 
per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, el contingut del Pla de Contingència, podrà ser modificat 
atenent, en tot cas, als criteris determinats per les autoritats sanitàries i recomanacions del servei de 
prevenció de riscos de l’Ajuntament.  
 
CINQUÈ. Aquest Decret modifica les mesures adoptades en Decrets anteriors relatius a la crisi 
derivada de la COVID-19, en tot el que els contradigui. 
 
SISÈ.-Traslladar aquest acord a tot el personal de l’Ajuntament, i comunicar-ho a tots els regidors i  
regidores de la Corporació. 
  
SETÈ. Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió ordinària que es celebri.  

 
 
El Sr. Alcalde agraeix la lectura per i  destaca que si no hi ha cap comentari al respecte passaríem al 
punt número sis. 
 
El Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre del dia. 
 
6.-APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL CONSORCI BESÒS TORDERA. 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent. 
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ANTECEDENTS 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 25.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, a les corporacions locals els hi correspon l’evacuació i el tractament de les aigües 
residuals. 
 
El Consorci Besòs Tordera d’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va ser constituït per la prestació de serveis locals, entre 
els quals s’inclou la gestió de les xarxes de sanejament, per tal de millorar l’eficàcia de la gestió 
pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
De conformitat amb l'estructura orgànica de l’Ajuntament d’Aiguafreda, correspon als Serveis Tècnics 
municipals el control i gestió tècnica del servei i a la Brigada de serveis municipal, l’execució de les 
actuacions necessàries pel manteniment de la xarxa de sanejament. 
 
En termes d’eficiència econòmica, la gestió de la xarxa de sanejament a través del Consorci  Besòs 
Tordera, permet una assignació més eficient dels recursos econòmics que han de ser destinats a la 
gestió d’aquest servei. 
 
El passat 31 de desembre de 2019 es va resoldre el conveni entre el Consorci Tordera Besòs i 
l’Ajuntament d’Aiguafreda relatiu a la gestió del servei de neteja, conservació i manteniment de la 
xarxa de clavegueram. 
 
El Consorci Besòs Tordera ha presentat a l’Ajuntament d’Aiguafreda una nova proposta de conveni, 
sota la figura d’encomana de gestió, per tal d’establir els acords per dur a terme aquest servei. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 8 i 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
L'article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Els articles 303 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
La Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals. 
 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
Que l’expedient tramitat als efectes de l’aprovació d’aquest conveni, sota la modalitat d’encomana de 
gestió, inclou l’informe de Secretaria, respecte la legislació, els documents que ha d’incloure, els 
tràmits i el quòrum legal per a la seva aprovació; una Memòria tècnica, amb l’informe favorable per 
part dels serveis Tècnics municipals i la responsable del contracte i, una Memòria econòmica sobre el 
compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i la gestió econòmica del conveni a subscriure. 
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En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa al plenari de la Corporació l’adopció del següent 

ACORD:  

 

PRIMER.- ENCOMANAR la gestió del servei de manteniment, neteja i conservació de la xarxa de 

clavegueram al Consorci Besòs Tordera i aquesta a Drenatges Urbans, SL, com a entitat executora 
directa del servei. 
 
SEGON.- Aprovar el text del conveni a subscriure entre l’Ajuntament d’Aiguafreda i el Consorci Besòs 
Tordera que figura a l’expedient. 
 
TERCER.- FACULTAR  l’Alcalde, o a qui legalment el substitueixi, per a la signatura del conveni i per a la 
realització o atorgament dels actes que hi estiguin vinculats, necessaris per al seu desenvolupament o 
el seu acompliment d'acord amb els seus mateixos termes. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consorci Besòs Tordera als efectes legals corresponents. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR el present conveni, un cop signat per les parts, a fi de donar compliment als 
principis de publicitat activa i transparència segons l’establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
El Sr. Alcalde comenta s’ha acabat la vigència del conveni que teníem amb el Consorci Besòs Tordera, 
i cal renovar-lo perquè la relació ha estat molt positiva, ha permès desenvolupar tasques que d’una 
altra manera l’Ajuntament tindria dificultat per fer, com la conservació i manteniment de tota la 
xarxa de clavegueram, tots els treballs de camp, el manteniment de reixes i embornals, la reposició 
de materials, obres diverses, i quan parlo d’obres vull fer esment d’una que hem fet aquest 2019 i 
s’ha tancat ara relativament fa poc, al carrer Pompeu Fabra. El conveni també ens ha permès fer 
inspeccions amb càmera per tota la xarxa, una nova cartografia de la xarxa per tenir-la actualitzada 
etc. De manera que el que presentem ara per se aprovat és la continuació d’aquest conveni, que 
arriba una mica tard, aquest conveni va acabar a 31 de desembre de 2019 i s’hauria d’haver 
presentat a començaments d’any, però calia negociar amb el Consorci perquè hi havia alguns serveis 
que creiem millorables, finalment van ser atesos i el resultat el tenim aquí i cal posar-lo a votació. 
 
El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció o pregunta al respecte. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, que és APROVADA per unanimitat, onze 
(11) vots a favor, 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. 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC PER LA CESSIÓ D’UNA ZONA VERDA PER DESTINAR-LA A 
ZONA DE PASSEIG FLUVIAL. 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent. 
 

RELACIÓ DE FETS 
 
Que l’Ajuntament d’Aiguafreda en la seva proposta de desenvolupament urbanístic vol millorar la 
dotació de patrimoni públic del sòl amb l’adequació de la zona d’espai fluvial del riu, habilitant-la com 
zona d’espai i passeig i parc. 
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Que en el tràmit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Aiguafreda, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, en sessió de 6 de febrer de 2019, va acordar l’aprovació definitiva del POUM, suspenent 
l’executivitat d’aquest, fins a la presentació d’un text refós que incorporés algunes prescripcions, entre 
les quals hi constava: “1.4.2. Cal delimitar un polígon d’actuació que abasti la peça de sòls situada a 
l’extrem nord-est de la illa delimitada pels carrers Tramuntana, Nostra Senyora de Montserrat i Joan 
Maragall i la cessió d’espais lliures que porta associada la seva transformació a sòl zonal i que es 
deriva del conveni amb la propietat.”  
La prescripció ve justificada a l’informe de l’acord: “Atès que la cessió no serà efectiva fins a 
l’executivitat del POUM, caldrà delimitar el corresponent polígon d’actuació.” 
 
Que l’Ajuntament d’Aiguafreda està interessat en l’adquisició de la superfície de terrenys, situats a la 
carretera de Ribes , núm. 109 i 111, de superfícies cadastrals 4.024 m2 i 703 m2, titularitat del Sr. Pere 
Guiteras i la Sra. Laura Recolons, amb els quals ha establert diverses converses, per tal de convenir la 
cessió gratuïta dels terrenys al costat del riu Congost a favor de l’interès general i, concretament, 
adequar els terrenys objecte de cessió com a espai públic, per tal de disposar d’una zona de passeig 
fluvial i millorar l’entorn fluvial del municipi, així com donar resolució a la prescripció emesa per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a l’aprovació definitiva del POUM, la qual afecta 
directament a la propietat del Sra. Recolons i el Sr. Guiteras. 
 
Que el Sr. Guiteras i la Sra. Recolons, han traslladat a aquest Ajuntament la voluntat de cedir els 
esmentats terrenys, sempre que reverteixin a l’espai públic en la condició de zona verda i per a passeig 
fluvial i, alhora, resoldre la innecessarietat de la delimitació d’un polígon a la parcel·la de la seva 
titularitat, una vegada es doni per efectuada la cessió. 
 
Vista la Memòria elaborada i l’informe emès per la Secretària de la Corporació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
-Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (LPAC) i Llei 40/2015 d'1 d'octubre, 
del règim jurídic del sector públic, en els seus articles 47 a 53 (LRJSP). 
-Llei 26/2010 del 3 d'agost, de Procediment Administratiu de Catalunya (LPC) arts. 108 a 112. 
-Llei 9/2019 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP, ART. 6.1 i 6.2). 
-RD Legislatiu 781/1986 del 18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Legislació vigent de Règim 
Local (TRLRL), art. 111. 
-Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) arts. 22.2.c) i 70.ter. 
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana, art. 25, respecte la publicitat i eficàcia de la gestió pública urbanística. 
 -Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, arts. 8.3, 
104. 
-Decret 305/2006 del 18 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), arts. 25, 
26. 
 
D’acord amb l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, és 
competència del Ple de la Corporació  l’aprovació del present acord. 
 
De conformitat amb els antecedents i fonaments exposats, 
 
PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:  
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni urbanístic  entre l’ajuntament d’Aiguafreda, el Sr. Pere Guiteras Peiris i la 
Sra. Laura Recolons Herrero, en relació a l’acceptació de la cessió d’una zona verda per destinar-la a 
zona de passeig fluvial, situada a la carretera de Ribes , núm. 109 i 111, de superfícies cadastrals 4.024 
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m2 i 703 m2, donant simultàniament tràmit a les prescripcions emeses per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi. 
 
SEGON.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament durant el termini de vint dies hàbils, perquè durant aquest període es presentin les 
al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, l'expedient estarà a la disposició dels interessats a 
les Oficines de la Secretaria de l’Ajuntament per aquells que el vulguin consultar. 
  
TERCER.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, s’entendrà que resta 
aprovat definitivament el conveni urbanístic. 
 
QUART.- Autoritzar l’Alcalde per  a la signatura de tota la documentació necessària. 
 
CINQUÈ.- Remetre còpia del conveni al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el 
termini d'un mes des de la seva aprovació per tal que es publiqui a l’instrument de divulgació 
telemàtica de l’Administració de la Generalitat i publicar el text del conveni definitivament aprovat al 
Butlletí Oficial de la Província. 
  
SISÈ.- Inscriure el contingut del conveni subscrit en el Registre de la Propietat de Granollers en els 
termes previstos en la legislació hipotecària. 

  
El Sr. Alcalde intervé dient que l’Ajuntament d’Aiguafreda feia molt temps que tenia la intenció de tenir 
un espai verd, que fins ara no s’ha pogut materialitzar, fins que s’ha arribat a un acord amb la propietat. 
L’espai urbanísticament no té cap ús, es troba al costat de la llera fluvial i no si pot donar cap ús especial, 
aquesta actuació segueix la recomanació que ens va fer la Comissió Territorial d’Urbanisme, creiem que 
és un primer pas molt important per tenir el parc més gran d’ Aiguafreda.  Serà un parc verd arran de riu i 
permetrà a l’Ajuntament tenir la possibilitat d’arreglar la vorera de ponent de sortida nord. Hem d’agrair a 
la propietat la voluntat per arribar a un acord, és un guany per l’Ajuntament, no sabem quan serà, però el 
dia que es pugi fer tindrem una gran zona verda, a més a més en paral·lel estem negociant amb altres 
dues propietats, per espais menors que aquest però. 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11) 
vots a favor, 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. 

 
8.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS  
 
8.1. Mocions 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la moció presentada pel grup municipal Esquerra republicana de 
Catalunya- Acord Municipal. 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA 

 

Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades han estat els escàndols. 

Especialment aquells que envolten a la figura de Joan Carles I. Ara, i en plena crisi sanitària i social que 
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viu el país arran l’emergència del coronavirus, la monarquia espanyola i el rei Felip VI admeten sense 

vergonya les possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.  

 

Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei Joan Carles en què hi hauria 

100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia Saudita. Una fortuna feta a base de negocis de venta 

d’armes entre d’altres a  països com l’Aràbia Saudita, que segons fons no oficials (ja que la llei 

franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), supera els 2.000 milions d’euros. La fortuna reial ha 

estat dipositada, segons les mateixes informacions, en bancs suïssos per evitar el control de qualsevol 

tipus.  

 

Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta situació, l’actual rei Felip VI ha 

renunciat públicament a l’herència paterna, en un intent d’amagar aquesta situació i netejar la seva 

imatge. El comunicat emès el passat 15 de març en què Felip VI renuncia a l’herència del rei emèrit es 

va fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context en què, lògicament, la ciutadania està 

preocupada per la crisi sanitària i humanitària que estem vivint. Tal és la maniobra, que ha estat 

precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda per veure que la renúncia sigui possible, ja que segons 

l’article 991 del codi civil no és senzill renunciar a una sola part de l’herència. 

 

Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una monarquia corrupta i 

hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia espanyola accepta l’origen poc net del fons 

que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost públic. Per tots aquests motius, Esquerra 

Republicana ha instat la Comissió Europea a investigar aquest suposat cas de blanqueig de capitals, i 

ha presentat una sèrie de demandes al Congrés dels Diputats, per crear una comissió d’investigació, 

que permeti investigar fins al final l’origen de la fortuna dels Borbó. La constitució no pot ser una 

excusa per tapar de nou la corrupció de la monarquia. 

 

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents acords: 

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del franquisme. 

 

SEGON.- Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que permeti 

investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la Família Reial, així com dels seus 

còmplices, i les seves possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol 

amb l'Aràbia Saudita. 

 

TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de la monarquia 

espanyola, i en favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat comesa per la mateixa.  

 

QUART.- Fer efectiva la retirada dels reconeixements a Joan Carles I i el canvi de noms de carrers que 

en facin referència (en el cas que n’hi hagi de locals) 

 

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat.  

 
El Sr. Alcalde diu que el grup municipal Junts per Aiguafreda hi donarà suport. 
 
El Sr. Calvache comenta que el segon punt és demanar al Congrés dels Diputats la creació de la 
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comissió de investigació, segons tinc entès ja s’ha fet i s’ha rebutjat pels partits del règim, potser seria 

bo tornar a demanar un altre comissió d’investigació, i esperem que a la Monarquia espanyola cada 

vegada li costi més fer els seus “xanxullos”, que s’estan fent des de la transició. 

 

No havent-hi cap més intervenció. 

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11) 
vots a favor, 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.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la moció presentada pel grup municipal Junts per Aiguafreda. 
 
JUNTS PER AIGUAFREDA 
 
MOCIÓ  DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE NISSAN 
 

1. Els grups integrants de l’Ajuntament d’Aiguafreda manifesten el seu total suport als treballadors i 

treballadores de Nissan, que, des del 4 de maig del 2020, es troben en vaga indefinida per la incertesa 

a què s’enfronten davant el possible cessament de l’activitat industrial de Nissan als centres de treball 

de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca. 

2. El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern 

central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan perquè 

mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i l’ocupació que en depèn. 

3. El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que una mesura tan dura 

pot comportar per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a Nissan, i que 

afecta més de 20.000 treballadors i treballadores a Catalunya. 

4. El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un motor important de 

l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a centenars de milers de treballadors 

i treballadores a Catalunya. 

5. Per tot això, l’Ajuntament d’Aiguafreda  insta la direcció de Nissan a replantejar-se les seves possibles 

decisions dràstiques i exigeix una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com 

indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot 

tenir al territori. 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
El Sr. Pujol intervé dient que aquesta moció la comenta ell perquè és el que coneix més Nissan, hi he 
treballat durant cinc anys i encara hi conservo amics, és evident que donarem suport a aquesta 
moció, com ha fet la nostra directiva d’Esquerra republicana, el que m’agradaria dir, que és molt 
important, és que en aquest país passen moltes coses similars i els treballadors no els defensem 
prou, els treballadors de la petita i mitjana empresa també necessiten mocions d’aquest tipus. 
 
El Sr. Calvache diu que també hi votaran a favor i volen deixar clar que estan totalment en contra 
d’un sistema econòmic que es dedica a finançar, amb fons públics i amb diners que venen de tots 
nosaltres, empreses que a la mínima que van mal dades el que fan és agafar les maletes i deixar 
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tirada una plantilla de tres mil persones. En aquest cas com bé diu el company Salvador, cal donar 
suport a les persones, però estem en contra de que se subvencionin aquestes empreses. 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11) 
vots a favor, 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.  

Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a les preguntes de seguiment de l’actuació municipal. 
 
 
8.2. Preguntes de seguiment de l’actuació municipal: 
 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
Pregunta 1: 
 

• Existeix alguna memòria de les reunions del consell de regidors i regidores des de la seva 
creació l’any 2011? 

El Sr. Alcalde comenta que aquesta informació va ser demanada a Secretaria per part de membres del 
seu grup, i es buscarà, per les circumstàncies que hem explicat no s’hi ha pogut dedicar, els esforços 
han anat a temes més urgents. El Consell de regidors és un òrgan que té la assistència de Secretaria, 
però la màxima autoritat és l’Alcalde i em correspon a mi donar-ne compte, fer el balanç i fer-ne la 
memòria, de manera que farem arribar la memòria del temps que correspon a juny de 2019 fins a 
desembre 2019, i des de gener de 2020 fins la última sessió. La resta, es buscarà i es farà arribar quan 
es disposi. 
 
Pregunta 2: 
 
Hem rebut les queixes de diversos veïns i veïnes que han sigut coaccionats per a no 
passejar/circular a peu per la pista forestal que passa pel costat de l’Aregall: 
 

• Teniu constància i coneixement d’aquests fets? Hi ha limitacions a la circulació a peu per les 
pistes forestals? 

El Sr. Alcalde contesta que hi han diferents consideracions al voltant de la finca Aragall, que  
concretament coaccions per circular, no hem rebut queixes però no ens agrada sentir que algú ha 
manifestat haver estat coaccionat de no circular per aquell indret. En aquets moments hi ha un 
expedient obert per part de l’Ajuntament que afecta a la finca, l’activitat està en procés de 
legalització, han presentat documentació que estudiarà l’enginyer municipal. I per altra banda, hi va 
haver un abocament d’aigües residuals que s’ha tractat amb els agents rurals  i posat en coneixement 
de l’ACA. L’ACA en va fer expedient, i es va demanar als actuals estadants que canviessin la 
depuradora, cosa que es va fer.  
 
Continua el Sr. Alcalde comentant, que també han arribat queixes per part d’alguns veïns sobre l’estat 
en que es trobaven els camins, no només les pistes forestals sinó camins i corriols que hi ha al voltant, 
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especialment en la campanya de gener i febrer, hi varem enviar els tècnics i s’ho van mirar i es va 

requerir a la propietat que una vegada acabessin totes les tasques, tant pistes com corriols poguessin 

a tornar a ser transitables. Portem doncs, dies treballant-hi, abans del confinament també, amb la 

reforma del dipòsit del Puig Sec, que serà una de les obres que ens podrà garantir un tractament 
sense pèrdues de l’aigua que arriba de diferents sectors d’Aiguafreda.   
 
Pregunta 3: 
 
Atès l’impacte que tindrà el Civid-19 sobre la sanitat i l’educació, entre d’altres temes, voldríem 
demanar: 
 

• De quina informació es disposa i quines mesures s’estan prenent i es prendran des de 
l’Ajuntament de cara a afrontar el curs escolar vinent i la reobertura del CAP? 

 
El Sr. Alcalde comenta que aquets dos són els punts més importants que hi ha damunt la taula i 
mereixen un tractament particularitzat, especialment el del l’obertura del CAP. 
 
Començo pel primer que és com afrontar el curs vinent, la situació d’incertesa sobre les mesures fa 
que sigui canviant d’una setmana a una altre, de manera que les mesures que ens havien arribat que 
havíem de tenir en compte de ràtios de la setmana passada, han canviat amb aquesta. S’han fet 
reunions setmanals, aquesta tarda acabem de fer-ne una amb la regidora d’ensenyament i els Serveis 
Territorials del Vallès Oriental i el que ens han vingut a dir és que sembla que s’acostarà molt més a 
la normalitat que no a la situació que inicialment s’havia dibuixat. L’escenari inicial demanava unes 
ràtios per alumnes i aules molt baixes i sembla que això serà corregit, en tot cas la previsió que tenim 
l’Ajuntament, d’acord amb la matricula que s’ha fet per l’any, fa que les mitjanes que tenim 
d’alumnes per aules siguin per sota d’aquesta ràtio, la qual cosa ens tranquil·litza. En tot cas ho deixo 
aquí, diu el Sr. Alcalde, i dono la paraula a la regidora d’ensenyament Sra. Montse Plata que és qui ha 
portat aquest tema amb els Serveis Territorials del Vallès Oriental Maresme. 
 
La Sra. Plata intervé dient que des del dia 21 de maig que van sortir les primeres ràtios varem estar 
mirant les aules i en principi hi havia d’haver espai, avui també amb les ràtios que ens han dit des de 
Serveis Territorials, considerant que les aules estiguin ventilades i permetre la distància d’un metre i 
mig, serien unes 14 aules, una més que el curs passat. A la reunió amb el Serveis Territorials hi havia 
la direcció de l’escola i els hi han donat termini fins a Sant Joan perquè s’ho mirin i valorin 
exactament el que necessiten. Estem pendents del que diu el Departament, nosaltres hi estem al 
darrera, s’han fet desinfeccions, s’ha portat material, s’està fent tot el que es necessita i estem 
pendents que ens informin del que es farà finalment. 
 
La regidora d’ERC, Sra. Martin inervé dient que sap del cert que han retallat 2,5 mestres de la 
plantilla a l’escola i no sé si l’Ajuntament està al corrent, això vol dir que si hi ha dues mestres i una a 
mitja jornada menys, hi hauran retallades a l’escola. 
 
La Sra. Plata diu que l’altre dia que varen tenir Consell Escolar, direcció ens va dir el que els hi havia 
dit l’inspector, però des de Serveis Territorials no diuen això, necessitem saber exactament els grups 
que hi haurà, i amb els grups hi hauran els mestres que es necessitin, sense comptar amb direcció. 
 
La Sra. Martin comenta que entén que aquest 2,5 que han reduït pot variar. 
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La Sra. Plata diu que volen saber el nombre de grups que faran falta, asseguren que per grup tindran 
un tutor, el que s’està discutint ara és que fer amb els especialistes de música, d’anglès, estan 
valorant com ho han de fer perquè volen tenir els grups molt acotats, si tenim un especialista que va 
a tots els cursos i es posa malalt hauríem de tancar de primer a sisè, i s’està valorant tot. 
 
La Sra. Martin demana si es reubicaria l’escola municipal de música o amb 14 aules no caldria. 
 
La Sra. Plata diu que la direcció ho ha demanat, i com que ensenyament té prioritat, si falta espai  
caldrà adaptar-se, però si es segueix amb aquestes ràtios no serà necessari. 
 
El Sr. Cruells, primer Tinent d’Alcalde, intervé i comenta que el Sr. Alcalde s’ha quedat sense 
connexió, i per tant, esperem uns minuts, i sinó continuem amb la resposta de la pregunta que 
faltava. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, i diu que el disculpin que s’ha quedat sense connexió, tot seguit comenta que el 
tema del CAP és el tema més greu que tenim en aquets moments, ja fa mesos que estem reclamant 
la reobertura a la Conselleria, exactament avui fa un mes, el 16 de maig, des de la Conselleria se’ns 
va dir que els CAPS assumirien un cop confirmada la desesclada d’afectacions per covid-19 el 
protagonisme, i això no s’ha donat en el nostre municipi, com altres municipis petits del Vallès 
Oriental.   
 
Aquests dies hem estat fent diferents reunions, vam mantenir-ne amb la directora de l’àrea bàsica de 
salut de la Garriga, amb el director de l’àmbit sanitari nord i finalment amb la gerent de la 
Conselleria, i en tots els casos s’ha demanat la reobertura immediata perquè tenim un perfil de 
població gran que ho tenen molt complicat per anar al CAP de referència, que en aquets moments és 
el de la Garriga. Hem demanat aquesta reobertura, com saben, el tema ha tingut repercussió 
mediàtica, tant per premsa com televisió, que es van fer ressò del problema d’Aiguafreda. 
Evidentment no podem compartir les mesures que s’han adoptat des de la Conselleria, perquè el fet 
de voler jugar amb noves tecnologies per poder resoldre aquesta situació no porta res de bo, perquè 
hi ha moltes persones grans que una videotrucada o una consulta trucada mèdica a través d’un 
perifèric com pot ser una pantalla o una tablet no la podran fer, el que necessiten és veure el metge 
davant seu, fet aquest apunt, vull donar la paraula a la senyora Elena Font, regidora de sanitat. 
 
La Sra. Font intervé dient que com bé a dit el Sr. Alcalde, estem en contacte amb l’àrea bàsica de la 
Garriga, CatSalut i la Conselleria, nosaltres els fem saber per activa i per passiva que tenim una 
població que no pot fer els dotze quilòmetres de desplaçament fins a la Garriga, i per 
desconeixement tampoc poden fer ús d’altres mesures que s’han imposat. En tot cas ens han indicat 
que a tots els consultoris volen que la reobertura sigui amb les mateixes normes de seguretat pel 
covid-19, cosa complicada en consultoris petits, però volen que els professionals tinguin les garanties 
de seguretat, en tot cas no deixarem d’incidir perquè el CAP s’obri de manera immediata. 
 
El Sr. Alcalde comenta que també s’han enviat cartes a la Conselleria i als responsables que hi ha a 
l’àrea metropolitana nord i estan al cas i ho saben, sabem que hi han altres ajuntaments que es 
troben així però el nostre té unes característiques especials, el CAP de referència és prou llunyà 
perquè puguem tenir obert el CAP d’aquí. 
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Pregunta 4: 
 

• Quina previsió hi ha de que es retiri controladament la runa, la terra,... i demés objectes 
perillosos que hi ha a darrera de la nau de la brigada municipal a tocar de les escales i de la 
planta de biomassa? 

El Sr. Alcalde dona la paraula al senyor Enric Cruells, regidor de manteniment. 
 
El Sr. Cruells intervé dient que tenim runa d’obres menors que va fent la brigada, el tema d’abocadors 
aquets mesos ha estat bastant restringit i ara es comença a activar, tota la runa es trasllada legalment 
als abocadors i normalment el que es fa és aprofitar els viatges per temes econòmics, ja que ha de 
baixar la màquina retro i carregar els camions i sempre que n’hi hagi bastant surt més a compte. En 
tot cas, aquests dies hem vist que s’ha acumulat la runa perquè no es permetia fer els viatges que 
voldríem als abocadors, en breu serà retirat. 
 
El Sr. Alcalde comenta que un cop acabades les preguntes vol fer una puntualització, el més de juliol 
hi haurà un Ple extraordinari i també un comentari d’agraïment per la disciplina que hi ha hagut en 
aquets mesos de confinament, ara ens trobem a les portes d’una normalitat que permetrà recuperar 
molts ritmes habituals, però vull fer extensiu aquest agraïment. I per acabar, un recordatori, ahir va 
fer un any que es va constituir l’actual plenari de l’Ajuntament, per tant vull fer arribar el meu 
reconeixement i agraïment a tots els regidors i regidores per la feina feta aquest primer any que, com 
tots sabem, no ha estat fàcil. 
 
I no havent-hi més temes a tractar en l’ordre del dia, el Sr Alcalde aixeca la sessió, donant les gràcies a 
tots els assistents, essent les 21:21 hores, de la qual cosa en dono fe. 
 
 
L’Alcalde                                                                              La Secretària Interventora acctal.    
Miquel Parella  i Codina                  Meritxell  Pedrosa Puigbarraca 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mz6Heetewnc&t=1s 
 
 
 
 
 


