ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIOL DE 2020 (NÚMERO
4/2020)

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
Sr. Montserrat Plata i Puig
Sr. Salvador Pujol i Carbonell
Sr. Marc Pedrosa i Revilla
Sr. Francesc de Borja Pons Llabres
Sra. Cristina Martín i Sanglas
Sr. Israel Calvache Masuet

A Aiguafreda, essent les vint hores del dia indicat a l’encapçalament, en la Sala de Plens de
l’Ajuntament, seu de la Corporació, sota la Presidència de l’Alcalde, l’assistència dels Srs/es.
regidors/es assenyalats més amunt, assistits pel que a sota signa, Secretària Interventora accidental
d’aquest Ajuntament, Meritxell Pedrosa Puigbarraca, prèvia comprovació del quòrum legal necessari
d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, es procedeix a la
realització de la sessió extraordinària plenària, prèvia convocatòria pel dia d’avui a les 20 hores.
El Sr. Alcalde comenta que s’ha recuperat la presencialitat del Ple i que es recomana l’ús de les
mascaretes, quan s’hagi de parlar es podrà treure, sempre i quan es mantinguin les distàncies
corresponents.
Abans de començar l’Alcalde fa un aclariment en relació a la presentació formal de la sol·licitud
d’aquest Ple extraordinari, per part del grup municipal ERC, la instància tal i com està presentada
genera dubtes sobre si la votació de les tres propostes és volia fer única o per separat, i com que això
venia d’aquelles propostes separades que es varen presentar per l’anterior Ple, i que no es varen
poder entrar, Secretària ha considerat pertinent incloure-les a l’odre del dia per separat. No obstant,
l’Alcalde demana al portaveu del grup municipal quina era la seva intenció.
El Sr. Pujol diu que per separat.
El Sr. Alcalde diu doncs, que ho han interpretat bé.
El regidor de la CUP, Sr. Calvache intervé dient que també vol afegir unes consideracions sobre el Ple
d’avui i de les tres propostes. En primer lloc, dir per endavant que el grup municipal d’Esquerra
Republicana té tot el dret de convocar aquest Ple, però no acabem d’entendre la urgència de
convocar-lo tenint en compte que els temes que s’hi tractaran estaven previstos d’entrar a l’ordre
del dia del proper Ple de 15 de setembre, i això ho diem perquè aquest Ple li costarà a l’Ajuntament
pels regidors/es uns 800 euros els quals ens els podríem haver estalviat, i les despeses de la sala i de
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la vigilància municipal.
Continua el Sr. Calvache dient que som un Ajuntament petit i tenim pocs recursos i crec que un se
n’ha de fer responsable. Sobre les comissions volem remarcar que les comissions informatives no són
obligatòries en municipis de menys de 5.000 habitants, com és en el nostre cas, i tot i que entenem
que és una bona eina de control democràtic per Ajuntaments grans, també entenem que en
Ajuntaments petits com el nostre per poca voluntat política que hi hagi no són necessàries, i fins i tot
poden ser contraproduents. A més a la pràctica, la creació d’aquestes tres comissions podrien donar
una visió alterada del resultat de les eleccions municipals atès que amb el sistema de vot ponderat
que proposa Esquerra Republicana sovint es podria arribar a una situació d’empat que hauria de ser
resolta pel vot de qualitat del president de la comissió, encara que aquest fet també reflectiria la
realitat del poble perquè per poc que ens agradi, cal recordar que Junts per Aiguafreda va guanyar
per majoria absoluta a les eleccions. Dit això ja expressarem més endavant la nostre opinió particular
i el sentit del nostre vot en cada una de les propostes incloses a l’ordre del dia.
El Sr. Pujol respon dient que això de la votació ponderada potser no ho han entès, i que li sap greu, la
votació ponderada vol dir que Junts per Catalunya en té sis, nosaltres quatre i vosaltres un i per tant
hi hagi qui hi hagi en les comissions, Junts per Catalunya té sis vots, nosaltres quatre i vosaltres un,
per tant això es perfectament el mateix resultat de les eleccions, i el tema de la urgència ja el
discutirem desprès, perquè hi ha temes que són clarament urgents com la reconstrucció post
pandèmia, això no pot esperar fins a setembre.
Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde, qui dona pas a l’ordre del dia, que és el següent:

ORDRE DEL DIA:
PRIMER. Aprovar la creació d’una Comissió Informativa per desenvolupar un pla de reconstrucció
post-Covid-19 que integri les àrees de: economia, afers socials i sanitat; i que funcionarà de la
següent manera:
-

En cas de votació, els vots seran ponderats d’acord amb la representació que correspon a
cada grup municipal.
La composició d’aquesta comissió estarà formada per 3 membres de Junts per Aiguafreda,
2 d’ERC-AM Aiguafreda i 1 de la CUP.
La Comissió es reunirà com a mínim un cap al mes fins que s’hagi normalitzat la situació.

La funció de la comissió serà:
-

-

Informar als grups municipals i a la ciutadania en general de tots els aspectes rellevants en
matèria d’economia, Afers Socials i Sanitat que ha dut a terme l’Ajuntament des del passat
mes de març.
Elaborar un Pla de Reconstrucció post-Covid 19 amb totes les mesures necessàries per fer
front a aquesta crisi.
Revisar i actualitzar el Pla de Reconstrucció de forma periòdica.
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El regidor d’ERC, Sr. Pedrosa demana afegir un comentari més, explica que aquest Ple i les propostes
presentades tenen un caire, que com sempre és positiu, aquestes comissions no deixen de ser una
eina per fer més transparent i participatiu l’Ajuntament pels càrrecs electes que representem a tota
la població d’Aiguafreda. És una mostra més que ens posem a la disposició del poble per treballar des
de ja, venen temps difícils, és urgent, i esperem que tant de bo que quan acabi l’estiu molts
autònoms i petits empresaris no hagin de tancar, quan els ERTOS ja hagin finalitzat. El Sr. Pedrosa
exposa que si això no és prou urgent per debatre i votar una moció i per crear una comissió
informativa, la veritat és que estem a les antípodes de pensament, si aquesta urgència no la veieu
clarament, ara cal començar a treballar per aquesta gent que és més vulnerable, veient que de
moment molta gent està vivint amb aquesta prestació dels ERTOS, i els ERTOS s’acaben el 30 de
setembre, per això nosaltres preveiem crear-la com a molt tard el 15 de setembre, la urgència està
totalment justificada.
Afegeix el Sr. Pedrosa, aquestes comissions en permetran treballar de manera conjunta i àgil,
permeten donar veu a tothom i a tota la pluralitat que hi ha avui dia en el poble, sempre estàs
parlant Israel de majories, és un fet claríssim, però anem una mica més enllà, aquesta majoria és la
única representació que hi ha en el Ple? anem a treballar-hi, i anem-hi junts.
El Sr. Alcalde intervé dient que seria pertinent acabar de llegir la proposta que s’haurà de sotmetre a
votació i desprès s’obrirà el debat.
El Sr. Pedrosa comenta que ja s’ha llegit tota la proposta i que han preparat un petit document de
caire informatiu de les primeres mesures que creiem que s’haurien de començar a treballar, crec que
és un bon principi per començar a treballar de la mà, i començar a veure la utilitat que té un Ple, i les
comissions informatives, perquè la transparència la portàvem tots en el programa electoral i ara és la
millor ocasió, perquè estem en aquesta situació de crisi, i s’ha de donar una resposta contundent i
positiva a totes aquelles persones, veïns i votants i no votants del poble que necessitin ajuda.
El Sr. Calvche comenta que el sentit del seu vot en aquesta proposta depèn del document que
acaben de presentar, i per tant necessitaria uns minuts per mirar-ho.
El Sr. Alcalde intervé dient que ells si que expliquen el sentit del vot després de sentir la proposta i
abans de sotmetre-la a votació, un cop analitzat i revisat, el nostre grup municipal no hi donarà
suport per diferents motius que volem explicar, i que és important que surtin damunt de la taula. En
primer lloc, les comissions informatives no són obligatòries en el nostre municipi, les comissions són
obligatòries en municipis a partir de 5.000 habitants, això ja ho sabíem i ja s’ha discutit, de fet, al
començament de la legislatura el vostre grup municipal ja ho havia presentat. Continua el Sr. Alcalde
explicant que aquesta no obligatorietat té una raó de ser, aquestes comissions a efectes pràctics, per
la capacitat i per la gestió que suposen es reserven a municipis grans, en el nostre context carregaria
més el treball dels serveis administratius.
En segon lloc, diu el Sr. Alcalde ens trobem que les comissions el que solen fer es restar
protagonisme als Plens i creiem que els debats que tenim als Plens són prou rics, i aquesta
deliberació que s’hi dona és important. Afegeix el Sr. Alcalde, dient que coneix algun exemple
d’Ajuntament, que antigament feien servir les comissions per debatre els temes que desprès ja no es
deliberaven als Plens, per tant, és un tema de donar riquesa de debat en el Ple. Per altra banda, hi ha
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una certa contradicció en el fet de que es proposi una comissió informativa, però a la vegada tingui
un caràcter resolutiu, i la composició tampoc pot ser ponderada, ha de ser en funció de la
representació que tenim en el Ple.
En tot cas diu el Sr. Alcalde, ha sortit la paraula àgil i crec que no, que el funcionament amb una
comissió seria molt més laboriós, amb més dificultat per arribar acords que han de ser ràpids. També
s’ha parlat de la utilitat del Ple, el Ple ja sabem quin utilitat té, de debat i de sotmetre a votació i
finalment d’adoptar resolucions, que forçosament han de passar pel Ple. Finalment pel que fa al
programa de reconstrucció, mirant-lo per sobre, hi ha punts en la proposta que ja es van fer arribar
com a grup municipal i han estat adoptats per l’equip de govern en el moment més alt de la
pandèmia, que crec que és quan calia. Ja es preveu incidir en suport social, en suport a la petita i
mitjana empresa, cultura, esports i sobre tot en educació i sanitat, molts d’aquets punts que crec que
legalment tenim la obligació com equip de govern d’entomar aquesta responsabilitat i aquest càrrec
que ens ha caigut.
Per tant, diu el Sr. Alcalde, el nostre grup municipal d’entrada no votarà a favor d’aquesta comissió, i
sobre el tema dels ERTOS, que ha sortit també en el debat, comenta que és un tema greu, hem fet
seguiment i a Aiguafreda hem arribat a un pic de 104 ERTOS. Sortosament s’estan reduint a
diferència d’altres llocs, però estem al cas de les persones afectades. Sembla que s’ha de crear
aquesta comissió per salvar ERTOS, però els ERTOS no dependran de l’existència d’aquesta comissió,
l’Ajuntament per més voluntat que tingui no té la capacitat per regular els ERTOS.
El Sr. Calvache diu que ho ha llegit molt ràpid i que es parla d’economia, afers socials i sanitat i
nosaltres considerem que l’Ajuntament, legalment poca cosa pot fer on no té competències, l’estat
és qui pot fer un Pla de reconstrucció. També ha llegit punts que ja els teníeu en el programa
electoral fins i tot algunes propostes les tenim nosaltres, a mes, afegeix el Sr. Calvache, tot això en el
supòsit que no hi haurà cap rebrot, ja que esteu parlant d’organitzar actes i això l’únic que faria seria
afavorir un rebrot.
El Sr. Pujol comenta, en relació al sentit de vot de Junts per Aiguafreda, que l’únic argument que
teniu és que voleu treballar sols, amb tot i per tot, al Ple hi ha molta discussió, però quan públic
tenim al Ple avui que ja no el retransmetem? i com que avui ja és presencial ningú s’ha assabentat
que avui hi ha Ple, perquè aprofitant el Covid-19 no sé si s’ha anunciat pels panells informatius, sou
sis i voleu treballar sols en tota la legislatura. Potser tens raó que les comissions són per més de
5.000 habitants, però moltes associacions de municipis com l’ANC, ho recomanen, perquè que és bo
pel funcionament de l’Ajuntament, seria bo que la llei ho exigís, per facilitar el treballs i les idees, i
evidentment que esperem que no hi hagin rebrots, i que tinguem sort.
El Sr. Alcalde comenta que l’únic motiu que sembla que s’ha entès de l’explicació que he fet, és el
que no ha dit, que volem treballar sols, no és el cas, els arguments que he defensat són uns altres, en
cap cas he dit que votarem que no perquè volem treballar sols, sobre la informació de la celebració
del Ple cal dir que s’ha difós per xarxes socials també, en el Facebook de l’Ajuntament d’ Aiguafreda,
mai com aquesta vegada s’ha fet tanta difusió. Certament durant la crisi del Covid-19 s’han pogut fer
els Plens telemàtics i és voluntat d’aquest equip de govern que tots els Plens es difonguin el màxim
perquè arribin a tothom, i com més gent se’n assabenti millor. Afegeix el Sr. Alcalde referent a la
retransmissions dels Plens, ja us dic ara que en sóc partidari, quant més transparència millor, i que
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arribi a més gent. De seguida que es va poder durant el confinament varem fer Plens telemàtics i els
ha de poder veure tothom, diu el Sr. Alcalde, trobeu-me un Ajuntament de la nostre mida que n’hagi
fet tres de Plens telemàtics, no n’hi ha, en aquest sentit màxima transparència.
Per altra banda, diu el Sr. Alcalde, si no votem a favor de la creació de les comissions no és perquè no
hi hagi voluntat informativa, la tenim i sense tenir la obligació per l’existència de les comissions, en
hem compromès des del començament de legislatura a reunir-nos periòdicament amb els caps de
llista de tots els grups municipals, per parlar d’aquells temes que no surten en els Plens però son de
funcionament intern de l’Ajuntament i rellevants pel poble, que val la pena de transmetre, i així ho
hem fet, i també ho hem fet telemàticament durant el temps de confinament. I és voluntat meva
continuar fent-ho ,s’ha comptat amb la opinió i la col·laboració a través d’aquestes reunions que dic,
al menys aquesta és la voluntat, altre cosa és que tenim un encàrrec de la gent del poble i l’encàrrec
va sortir de les eleccions d’ara fa un any, però és una majoria que hem de mirar de consolidar,
adherir altres grups ho trobo encertat i sempre serà benvingut.
No havent cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent al
primer 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 ERC-AM Aiguafreda i una (1) abstenció del
Grup la CUP Aiguafreda-Amunt.
El Sr. Alcalde dona pas al segon punt de l’ordre del dia.
El Sr. Pons comenta abans de llegir el segon punt que la comissió informativa de les Escoles Velles és
una reivindicació del seu grup municipal, ERC, no cal recordar que és una comissió que es va aprovar
al desembre del 2015 i al març del 2018 i l’anterior govern municipal de Convergència i Unió ho va
posar en marxa. L’actual equip de govern ens va assegurar al Ple de desembre de 2019 que es
començaria des de zero per anar explicant el tema, paraules textuals del Sr. Alcalde que consten a
l’acta del Ple, però ens trobem amb la situació que tot avança i que l’equip de govern no ha engegat
la comissió, cal obrir el debat i entre tots decidir quin futur volem.
SEGON. Aprovar la creació de la Comissió Informativa per a les Escoles Velles per a iniciar les
reunions on poder debatre i aclarir el futur d’aquest equipament municipal fent que segui un
projecte participatiu i obert. El seu funcionament serà el següent:
-

Els vots en cas de votació en aqueta comissió informativa serà ponderat d’acord amb la
representació que correspon a cada grup municipal.
La composició d’aquesta comissió estigui formada per 3 membres de Junts per Aiguafreda,
2 d’ERC-AM Aiguafreda i 1 de la CUP.
La pròpia Comissió decidirà la periodicitat de les reunions.
Aquesta comissió es posarà en marxa abans del 15 de setembre d’enguany.

La funció d’aquesta Comissió serà:
-

Informar als grups municipals i a la ciutadania en general de tots els passos fets fins ara
respecte a l’equipament municipal de les Escoles Velles.
Debatre i valorar les possibles utilitzacions futures de l’equipament.
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-

Trobar i utilitzar mecanismes que permetin a la ciutadania participar en el coneixement i
presa de decisions respecte al futur és de l’equipament.
Elaborar un Projecte el màxim de consensuat possible que doni resposta a tots els punts
anteriors.

El Sr. Calvache diu que té una pregunta, quan es diu que voleu que sigui un projecte participatiu i
obert a tot el poble voleu dir que s’ha de sotmetre el resultat final del que ha de ser aquell espai?
El Sr. Pons contesta que la idea és aquesta.
El Sr. Alcalde diu que un cop analitzada la proposta, el seu grup creu que no és necessari tirar
endavant aquesta comissió, que ja està creada. Sobre el que vaig dir en el seu moment, ja s’ha deixat
clara la voluntat d’informar. En tot cas, la situació que ens hem trobat aquets mesos ens ha impedit
poder-ho tirar endavant, però si que hi ha voluntat informativa i col·laboradora, i hi serà, fins i tot la
voluntat de tenir més opinions que no siguin estrictament la dels grups municipals, per exemple
recollint altres perspectives a nivell escolar, perquè és una Biblioteca i ells en faran un ús. Diu el Sr.
Alcalde, tenim un Consell d’Infants aquí a Aiguafreda i seria interessant conèixer la opinió dels nens.
Així doncs,en la majoria de punts hi estem d’acord, però no amb el tema de la representació que ja
hem dit que no pot ser ponderada, i no creiem que legalment calgui crear-la perquè ja ho està. A
més a més, fins ara el que s’ha pogut avançar ha estat poc, la situació que ens hem trobat aquets dies
no ha permès tirar-ho endavant, es farà tant aviat sigui possible ja que és un projecte que tots els
grups municipals el portàvem en el nostre programa electoral.
El Sr. Pons comenta que pel que fa a la composició de la comissió evidentment, si cal, es pot canviar
no és cap problema.
El Sr. Alcalde diu que no es qüestiona la proposta que es presenta.
El Sr. Pons comenta que si està creada s’ha de posar en marxa.
El Sr. Pujol diu que no pot estar creada perquè ve d’una altra legislatura, i perquè es creï la comissió
ha d’estar firmada pel senyor Alcalde i definir els components.
El Sr. Alcalde comenta que un acord adoptat per un altre equip de govern no ens obliga a aquesta
legislatura, volem crear aquest grup de treball, i un altre per la consulta comarcal. Aquesta darrera
comissió de la consulta, es va crear en el seu moment, puc dir que la vaig impulsar jo i va funcionar,
es va fer la feina, es van fer els treballs, però no es va poder fer la consulta pels motius que sabem i
cal fixar una nova data, tenim un compromís amb la ciutadania per part de tots els grup i l’hem de
dur a terme. Cito aquell grup de treball perquè té un sistema de treball que trobo que és adequat per
la mida del nostre municipi, i pel que volem aconseguir. En el cas de les Escoles Velles també hi ha un
altre factor, hi ha una part tècnica molt important, i el tema pressupostari. Aquest equipament valdrà
molts diners, aquets diners s’han d’aguantar amb tres potes de finançament que són les que en el
seu moment es van comunicar, el PUOSC, ja es va comentar en una reunió que vam tenir amb els
representants dels grups municipals, la mesa de concertació, hem rebut l’avís per part de la
Diputació de Barcelona, van tard i ha passat un any, normalment això es convoca el primer any de
legislatura, ara han canviat tot el procediment, ja no són meses de concertació sinó que són plans de
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concertació, però la intenció de l’equip de govern és demanar en primer lloc que serveixi per les
escoles velles, segona pota de finançament. I la tercera va lligada amb els recursos propis. També és
una decisió marcada pels tècnics i per la intervenció econòmica, en tot cas, si no hi ha hagut una
reunió per explicar com estava la situació, és perquè encara s’estan tractant temes purament
procedimentals, no tant per saber com posarem l’espai, i com ens agradarien que fossin les sales en
que es distribuirà aquest espai cultural. Queda clar que sóc partidari de la comissió, amb el
compromís de convocar els representants de tots els grups per poder-la portar a terme i parlar de
com ens agradaria que fos, però quan sigui possible pels procediments tècnics, no és una obra nova,
és una obra que parteix d’un edifici que té unes patologies i unes característiques de protecció i hi
tenen molt a dir els tècnics. L’únic pas que hem pogut fer fins ara, i que ha costat, va ser la
desafectació del solar, aquest ha sigut l’únic pas, la resta es posarà damunt de la taula quan
correspongui.
El Sr. Pujol diu que es va prendre una decisió política en la composició del solar, es va fer uns metres
per sanitat, per tant això ja és una decisió política, respectable, perquè la podeu prendre perquè sou
sis, però no deixa de ser curiós quan us convé la llei us obliga i quan no us convé no, com el que es va
aprovar el 2011 amb aquell famós Consell de Regidors.
El Sr. Alcalde respon que hi ha una inexactitud amb el que s’acaba de dir, el Consell de Regidors es va
crear el 2011 i vostè diu que si ens va bé l’agafem, però no és així, es crea a cada inici de legislatura,
al 2011, 2015 i al 2019 es va tornar aprovar per Ple.
El Sr. Pujol intervé dient que es va donar per aprovat i precisament ho vas defensar tu.
El Sr. Alcalde diu que el Ple que va aprovar la creació, i per tant continuïtat del Consell en un punt.
El Sr. Pujol reitera que en tot cas es va aprovar la composició, i que ja hi havia el Consell de Regidors
que estava aprovat perquè venia des del 2011.
El Sr. Alcalde comenta el punt que es va votar és mateix de cada inici de legislatura, copiant el
redactat dels anys 2011 i 2015 pels successius secretaris, es va aprovar el mateix al 2019, i tornant al
tema, aclareix que malgrat el compromís que han manifestat no estan obligats pels acords del equips
de govern passats, hi ha el compromís, i hi ha la voluntat, la paraula donada s’ha de mantenir.
El Sr. Pujol aclareix, que discrepen de quan ha d’iniciar-se, quan comencem a dibuixar entenem que
l’equipament ja comença amb aquesta decisió, per això et discutim tant el punt zero, ja s’han pres
decisions, si mal no recordo es va aprovar en el últim o penúltim Ple la modificació de 400 metres o
500 metres, i recordo que es va discutir que si el Covid-19 havia canviat les instruccions que hi havia
des de Sanitat, nosaltres interpretem que tot això són decisions.
El Sr. Alcalde diu que és cert que és una decisió, la d’iniciar aquell tràmit i aquell tràmit el varem
passar, també haig de dir que pensava que tindria més recolzament, em va saber greu la postura que
vareu adoptar com a grup perquè era el punt principal a partir del qual arrencàvem el que serà el
futur equipament de les escoles velles, i el que serà el futur CAP, i aquella proposa d’inici es va
aprovar gràcies als vots de Junts per Aiguafreda i de la CUP perquè us hi vareu posar de perfil.
Comenta el Sr. Alcalde ho dic perquè arribarà un dia que ho podem tenir i esperem que sigui en
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aquesta legislatura, però el moment d’arrencada, purament tècnic i procedimental, era bàsic qui hi
havia al darrera, i en aquell moment no hi vareu ser.
El Sr. Pujol diu que no se’ls va reunir mai per discutir si estàvem d’acord a posar el CAP i la Biblioteca
en aquest equipament. Comenta que ja està fet, i que necessitem un CAP, crec que tos els tres grups
hi estarem d’acord i el necessitarem per donar servei a la gent, però també ens podríem trobar que
vist amb el que passa amb la pandèmia, de Salut ens diguin que no hi ha espai, espero que no perquè
cinc cents metres donen per bastant.
El Sr. Alcalde contesta que el fet d’agafar aquell solar va ser una decisió on Salut hi va contribuir en
part, i a Aiguafreda no tenim espais oberts municipals de titularitat pròpia que estiguin relativament
a prop del centre urbà i que estiguin etiquetats com zona d’equipament.
El Sr. Pujol comenta que la única discrepància és la del punt zero i altres comentades.
No havent cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent al
segon punt de l’ordre del dia, que és REBUTJADA per sis (6) vots en contra del Grup Municipal Junts
per Aiguafreda, cinc (5) vots a favor dels Grups Municipals ERC-AM i la CUP Aiguafreda-Amunt.
TERCER. Aprovar la creació d’una Comissió Informativa de Portaveus per transmetre als grups
municipals la informació necessària per preparar els Plens ordinaris de forma òptima. Els seu
funcionament serà el següent:
-

Estarà formada per tots els portaveus i portaveus suplents dels grups municipals.
Els vots en cas de votació en aquesta comissió informativa serà ponderat d’acord amb la
representació que correspon a cada grup municipal.
Es reunirà convocada per l’Il·lustríssim Sr. Alcalde quan estimi oportú.

El Sr. Pujol comenta que abans ha defensat el Sr. Alcalde les reunions amb els caps de l’oposició i
nosaltres hi estem d’acord, però considerem que cal fer-ho amb més transparència, no només per
trucada, per això proposem aquesta comissió, i si en comptes de portaveus titulars i suplent en
voleu un, em comprometo que siguin només els cap de llista, si això ha de facilitar l’acord, perquè
veig que esteu amb poques ganes d’aprovar res.
El Sr. Calvache intervé dient que és una cosa que ja s’està fent de manera informal, el que no farem
és tenir una reunió i desprès una comissió perquè sens expliqui el mateix.
El Sr. Pujol explica que és millor fer les coses formals si es poden fer.
El Sr. Calvche intervé dient que tot el que sigui anar contra el burocratisme és millor.
El Sr. Alcalde diu que el seu grup no hi votarà a favor, per voluntat que la dinàmica de l’Ajuntament
sigui més àgil, aquesta comissió de portaveus legalment no tenim perquè crear-la, farà més feixuga la
tasca de secretaria, per exemple preparant convocatòries formals, som l’Ajuntament que som,i el
que és important és que les reunions es facin, i em comprometo anar-les fent periòdicament,
perquè aquelles coses que s’escapen del Ple i que crec que tots els grups municipals han de saber.
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Vull posar en valor que hi ha aquesta voluntat, informarem tot el que calgui, independent que
rebutgem aquesta proposta, per part meva hi haurà tota la explicació que sens demani per part dels
grups municipals.
El Sr. Pujol diu que aquesta comissió havia existit, el senyor Fondevila jo ho feia, i va ser el primer
alcalde democràtic.
El Sr. Alcalde puntualitza que en el moment que ho feia el Sr. Ramon Fondevila la normativa era més
lleugera, estem parlant de la legislatura 89-93, han passat uns quants anys.
No havent cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent al
tercer 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 ERC-AM Aiguafreda i una (1) abstenció
del Grup la CUP Aiguafreda-Amunt.
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 Parell i Codina

La Secretària interventora acctal.
Meritxell Pedrosa Puigbarraca
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