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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2020 (NÚMERO 
6/2020) 
 
 
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, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els 
regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la 
Corporació, la senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca 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 ordinària plenària convocada pel dia d’avui. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde que dóna la benvinguda a tothom i, seguidament, es passen a 
tractar els punts de l’ordre del dia. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE  

2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 

3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE  L’EXERCICI 2019 

4. APROVACIÓ DEL MANIFEST PROMOGUT PEL CONSELL D’ALCALDES DEL PARC NATURAL DE 

MONTSENY 

5. MOCIONS 

6. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DEL REGIDOR ISRAEL CALVACHE MASUET 

7. PRECS I PREGUNTES 

 

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: 
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- Acta del Ple ordinari núm. 3/2020 de 16 de juny de 2020 
- Acta del Ple extraordinari núm. 4/2020, de 7 de juliol de 2020 
- Acta del Ple extraordinari núm. 5/2020, de 28 de juliol de 2020 

No havent-hi cap intervenció el Sr. Alcalde dóna per aprovades les actes de Ple esmentades. 
 
 
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 dóna 
compte, del número 37 al 62, segons extracte indicat a continuació:  
 
NÚM. DATA EXPEDIENT 

DECRET 2020-0062  31/07/2020 Expedient 605/2020 -Habilitació i delegació funcions Secretària Interventora 
accidental vacances 

DECRET 2020-0061  28/07/2020 Expedient 588/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0060  28/07/2020 Expedient 579/2020 - Sol·licitud targeta aparcament persones discapacitat 

DECRET 2020-0059  27/07/2020 Expedient 482/2020 - Compensació pèrdua ingressos contracte Escola de 
música, circumstàncies excepcionals COVID-19  

DECRET 2020-0058  22/07/2020 Expedient PLN/2020/5 -Convocatòria Ple Extraordinari de 28 de juliol 2020  

DECRET 2020-0057  22/07/2020 Expedient 367/2020 –Incoació procediment sancionador per infracció de 
l’ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d'animals 

DECRET 2020-0055  16/07/2020 Expedient 535/2020 -Aprovació del projecte d’obres de renovació de la ins-
tal·lació elèctrica del camp de futbol 

DECRET 2020-0054  15/07/2020 Expedient 547/2020 – Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0053  08/07/2020 Expedient 521/2020 -Nomenament de personal laboral temporal, conductor 
de neteja viària per substitució del titular de baixa per IT 

DECRET 2020-0052  07/07/2020 Expedient 458/2020 - Sol·licitud targeta aparcament persones discapacitat 

DECRET 2020-0051  07/07/2020 Expedient 463/2020 - Sol·licitud targeta aparcament persones discapacitat 

DECRET 2020-0050  06/07/2020 Expedient 502/2020- Sol·licitud targeta aparcament persones discapacitat 

DECRET 2020-0048  02/07/2020 Expedient PLN/2020/4 -Convocatòria Ple extraordinari 7 de juliol de 2020  

DECRET 2020-0047  02/07/2020 Expedient 483/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0046  30/06/2020 Expedient 262/2020 -Mesures excepcionals piscina municipal emergència 
sanitària COVID-19  

DECRET 2020-0045  25/06/2020 Expedient 462/2020- Nomenament funcionari interí mitjançant borsa de tre-
ball vigilant municipal  

DECRET 2020-0044  25/06/2020 Expedient 52/2020 - Constitució de borsa d’ocupació per nomenaments inte-
rins de vigilant municipal 

DECRET 2020-0043  22/06/2020 Expedient 435/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0042  13/06/2020 Expedient 435/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0041  11/06/2020 Expedient PLN/2020/3 -Convocatòria Ple Extraordinari de 16 de juny de 2020 
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DECRET 2020-0040  10/06/2020 Expedient 52/2020 -Llista definitiva admesos i exclosos, exempts català, tribu-
nal de la borsa de vigilants 

DECRET 2020-0039  09/06/2020 Expedient 28/2020 - Acceptació d’ajuts en règim concurrència competitiva del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 

DECRET 2020-0038  09/06/2020 Expedient 157/2020 -Contractació dels plans d’ocupació 2020 

DECRET 2020-0037  05/06/2020 Expedient 361/2020 -Ampliació provisional superfície de terrassa COVID-19  

 
No havent-hi cap intervenció, és dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.  
 
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 que es relacionen a continuació: 
 

- Núm. 11/2020 de 2 de juny de 2020 
- Núm. 12/2020 de 18 de juny de 2020 
- Núm. 13/2020 de 30 de juny de 2020 
- Núm. 14/2020 de 16 de juliol de 2020 

No havent-hi cap intervenció, és dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2019 

Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent. 
 

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2019 
 
Atès que finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, i en compliment del que disposa l’article 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, és necessari elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes 
autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local, el qual ha de posar de manifest la 
gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el 
conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos disposats normativament.  
 
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 han estat elaborats per la Inter-
venció municipal.   
 
Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament d’Aiguafreda en sessió cele-
brada en data 7 de juliol de 2020 va emetre l’informe preceptiu corresponent amb relació al compte 
general d’aquesta corporació de l’exercici 2019. 
 
Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el compte gene-
ral és objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, i vuit dies més, durant els quals, els 
interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Vist l’informe de la comissió especial de comptes, i de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple, l’adopció dels 
següents acords:  
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PRIMER.- Aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2019 i remetre’l a la sindicatura de 
comptes i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

SEGON.- Remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a 
Sindicatura de Comptes tal com estableix l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i, en compliment dels 
mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
i la resta de normativa concordant, al Ministeri d’hisenda i administracions públiques. 

 
No havent-hi intervencions al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, que 
és APROVADA per unanimitat, onze (11) vots a favor. 
 
 
4.-APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, que  fa  una explicació prèvia per donar context a aquest manifest, ex-
plicant que mai s’havien trobat tots els alcaldes del Parc Natural del Montseny. Formem part del Parc 
des de l’any 1975 i mai hi havia hagut una trobada d’alcaldes representants de municipis, concreta-
ment dels 18 municipis que en formem part, fins que el confinament ho ha propiciat i ara hi han ha-
gut unes trobades telemàtiques, no n’hi ha hagut cap de presencial, exigint o reclamant, veient que 
la majoria de municipis teníem mancances amb relació a la direcció del Parc. Hi havien peticions no 
ateses, hi havia poca participació i tothom s’havia sentit poc atès. Les relacions amb l’equip directiu 
tant amb l’anterior directora del Parc, com amb l’actual, són correctes, probablement això sigui de-
gut a la manca de recursos que tinguin, però en tot cas, tots els alcaldes van convenir de fer un mani-
fest per lliurar-lo, a la Diputació de Barcelona i l’altre a la Diputació de Girona. El manifest demana 
punts molt bàsics, com participar més en la governança i en el Pla de Gestió, perquè sabem el pres-
supost que té, però no sabem com es destina, que els treballs de manteniment estiguin més infor-
mats i crear una comissió amb representants municipals. 
 
Pren la paraula el Sr. Pujol dient que dins del redactat es diu que no regeix l’últim pla director, sinó el 
pla director del 1977, perquè està pendent d’aprovació. 
 
El Sr. Alcalde comenta que sí i que és una història llarga. El pla director del 1977  ha quedat obsolet i 
el 2011 o 2012  es va iniciar la redacció d’un nou pla director que ha seguit vides paral·leles amb el 
nostre POUM, perquè anaven entrant i sortint dels diferents organismes preceptius que han de vali-
dar-lo. Són dues regulacions diferents, però han avançat en paral·lel. Fins que el  2015 vàrem tenir 
l’aturada del POUM, al Parc Natural del Montseny li va passar el mateix i va ser més greu, va quedar  
aturat, pels inconvenients legals i tècnics. Això va significar una decepció pel Parc. I la nova proposta 
de pla director no té data a la vista de poder-se disposar. Passa el mateix amb el POUM que fins que 
no estigui definitivament aprovat, sempre regeix l’anterior. En tot cas, això s’ha volgut fer constar en 
aquest document perquè se sap que no és culpa de ningú en concret sinó d’un impediment. 
 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent. 
 

ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
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Vist el manifest elaborat pels ajuntaments representants al Consell Coordinador del Parc Natural del 

Montseny amb la voluntat de participar de forma més activa en la governança i la gestió del Parc 

Natural Montseny, incrementant la seva implicació en temes pressupostaris i en el pla de gestió anual, 

per fer possible una participació més directa en els processos de presa de decisions.  

 

Es  proposa al Ple l’adopció del següent acord:  

 

PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguafreda al Manifest dels Ajuntaments 

del Parc Natural del Montseny, que es transcriu a continuació: 

 

MANIFEST DELS AJUNTAMENTS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY  

 

Des del 1977 el massís del Montseny gaudeix de la protecció del Pla Especial de Montseny, desplegant-

se sobre 31.063,90 ha situades a cavall de les províncies de Barcelona i Girona, abastant part del 

territori de les comarques del Vallès Oriental, d’Osona i La Selva. El seu perímetre engloba sòls que 

pertanyen els municipis d’Aiguafreda, Arbúcies, Breda, Campins, Cànoves i Samalús, El Brull, Figaró-

Montmany, Fogars de Montclús, Gualba, La Garriga, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, 

Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Seva, Tagamanent i Viladrau.  

 

El conjunt dels municipis de l’àmbit del PN del Montseny van començar a tenir veu en l’Òrgan de 

Gestió del Consell Coordinador el 17 de març de 1984 amb la finalitat de garantir la participació i 

col·laboració en la gestió de l'espai protegit de les diferents administracions públiques amb 

competències específiques en aquest àmbit territorial.  

 

Al llarg d’aquests més de 35 anys s’ha d’agrair la gestió realitzada per tots els integrants dels diferents 

Consells Coordinadors, que ha donat com a fruit un dels espais naturals més emblemàtics del nostre 

país.  

 

Actualment ens trobem davant un Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del 

Montseny que vam consensuar i aprovar per ple tots els ajuntaments del PN Montseny que no té 

validesa efectiva. I això ens aboca a regir-nos en la norma inicial de protecció del Pla Especial del 

Montseny del 1977, un viatge en el temps que no ens podem permetre.  

 

Els ajuntaments representants al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny manifestem la 

voluntat ferma de participar de forma més activa en la governança i la gestió del PN Montseny, amb 

més implicació en la presa de decisions, en la redacció i liquidació del pressupost, en el pla de gestió 

anual, en definitiva, els ajuntaments volem participar directament de la presa de decisions del dia a 

dia.  

 

Demanem aportar la visió municipal i de territori, que de vegades queda desdibuixada en les diferents 

capes de les administracions supramunicipals.  

 

Demanem revisar el model de guarderia, fent una proposta per la figura del guarda de proximitat i 

poder aportar la mirada municipal pel que fa a la gestió d’aquest important recurs.  
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Demanem revisar procediments de treballs de manteniment i serveis amb la finalitat de poder 

cooperar i millorar la gestió dels recursos actuals.  

 

Demanem conèixer el procediment documental de les diferents tramitacions i si cal redefinir-lo 

conjuntament.  

 

Pels motius exposats, plantegem la creació de manera immediata d’una comissió executiva de 

representació de l’àmbit municipal que faci de motor i que es coordini amb el Consell Coordinador.  

 

Finalment, s’acorda donar compte d’aquest manifest a la presidenta de la Diputació de Barcelona, al 

diputat de l’Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals i al diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i 

Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, a la gerència de Serveis d'Espais Naturals i 

a la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals; al president de la diputació de Girona i a la diputada 

delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona; així, com a la direcció del Parc Natural del 

Montseny. 

 

SEGON.-Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. 

 

TERCER.-Comunicar aquest acord al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny, a la Diputació 

de Barcelona, l’Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals i l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, així, com 

a la direcció del Parc Natural del Montseny.  

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, que és APROVADA per unanimitat, onze 
(11) vots a favor. 
 
 
5.- MOCIONS 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dóna pas a les mocions presentades pels diferents grups municipals. 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
MOCIÓ PER RETRANSMETRE EN DIRECTE I, POSTERIORMENT, FER-HO ACCESSIBLE A LA XARXA ELS 
PLENS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS  

 
Quan parlem de transparència entenem que parlem de fer accessible la informació a tothom. Tenint 
en compte el Pla de Govern Obert 2019-2020 engegat per part del Govern de la Generalitat on 
s’estableix com a àmbits estratègics apoderar la ciutadania fent accessible tota aquella informació 
pública no protegida en la Llei de la transparència de manera comprensible i didàctica i disposar dels 
equips adequats i la tecnologia necessària per a poder fer front als reptes de futur en l'àmbit del 
govern obert, creiem que el ple municipal també té la responsabilitat de reduir la relació d’asimetria 
de l'Administració amb la ciutadania. 
 
El ple municipal és l'espai on els representants municipals escollits en les darreres eleccions debatem i 
l’equip de govern fa saber els acords que prenen a les Juntes de Govern Local que afecten a tota la 
població d’. En aquest sentit, pensem que els passats plens telemàtics del 21 d’abril i del 28 de maig de 
2020, estableixen un precedent positiu que creiem que és convenient donar-li continuïtat. Els veïns i 
veïnes estan agraïts de poder seguir els plens des de casa i quan vulguin. 
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Atès que la tecnologia actual permet i facilita la retransmissió d'imatges directes per internet. 
 
Atès que altres municipis com Llinars, Cardedeu, Vallgorguina, etc., ja fan retransmissions en imatges 
de vídeo en directe dels plens i després es publiquen a la xarxa perquè es puguin veure sempre. 
 
Atès que d'aquesta manera fem més propera la política a la ciutadania i donem a conèixer d'una 
manera més transparent com s'acorda, o no, la gestió d'un municipi. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM proposa al ple d’aquest Ajuntament l’aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Retransmetre ja des del següent ple a aquest, sigui ordinari o extraordinari, tots i cadascun 
dels plens municipals per streaming i fer-los accessibles a la xarxa mitjançant els mitjans digitals de 
l’ajuntament seguidament. 
 
SEGON.-En espera de l’estudi econòmic i/o de la viabilitat, filmar aquest en vídeo i fer-lo accessible a la 
xarxa a través dels mitjans digitals de l’ajuntament. 

 
El Sr. Alcalde explica que sobre aquest punt tenen observacions, durant aquest temps de 
confinament ja hem retransmès diferents plens, concretament tres, i si les circumstàncies ens 
obliguen a tornar a fer un confinament que ens impedeixi fer sessions com la d’ara ho farem. Vull fer 
constar algunes observacions que ens han fet arribar des de Secretaria en relació exactament als 
punts que aquí es presenten de tal com estan plantejats per tema d’enregistrament de vídeo, 
protecció de dades.  
 
Continua el Sr. Alcalde dient, segons la normativa vigent, cal un marc que en aquests moments no 
tenim de manera que seria difícil d’aprovar aquesta moció i poder-ho dur a terme amb 
circumstàncies que poguéssim complir la normativa d’aplicació. Vull fer un salt enrere perquè un 
punt com aquest ja va ser aprovat  amb un Ple i finalment no es va poder dur a terme.  Ho va 
presentar el  Grup Estimem Aiguafreda, en aquell moment es van buscar sistemes per poder 
retransmetre els Plens, es van demanar pressupostos i no eren gaire excessius, el que es feia era 
instal·lar tres o quatre càmeres  en els angles de la Sala de Plens, s’enregistrava  i la gravació servia 
d’acta. Era molt més fàcil en aquell moment que en el marc normatiu que ha vingut després. De fet, 
diu el Sr. Alcalde, he recuperat els pressupostos i n’hi ha un de 4.500 euros, un altre de 2.300 euros i 
ens hi afegien una possibilitat que era no només gravació, sinó retransmissió amb streaming.  
 
Prossegueix el Sr. Alcalde dient que som partidaris de fer-ho, però donant compliment a la 
normativa, com han fet ajuntaments més grans com és el cas de Vic, o de Tona, que amb més 
recursos ho han pogut fer, però  evidentment, amb un cost molt superior que l’Ajuntament ha de 
poder assumir. La nostra voluntat és dins d’aquesta legislatura poder-ho tenir. Però la situació ha 
canviat, nosaltres no hi votarem a favor per aquests motius, però amb l’esperit que durant la 
legislatura podem tenir-ho. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde demana a la Tècnica d’Administració General que aclareixi el motiu pel 
qual durant el confinament s’hagi pogut celebrar el Ple mitjançant videoconeferència. 
 
Intervé la Tècnica d’Administració General explicant  que amb motiu de la pandèmia COVID-19, 
mitjançant Reial Decret Llei publicat al BOE, es va fer un pedaç a la Llei reguladora de règim local, es 
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va afegir un punt a un article, que preveu per circumstàncies excepcionals, com la declaració de 
l’estat d’alarma, celebrar sessions telemàtiques.   
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és REBUTJADA per, sis (6) vots en contra 
del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  
 
 
MOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE 
REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ   

 
L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al conjunt de la 
ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la suspensió temporal de 
l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de persones 
s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
 
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
informa que, fins al dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de regulació 
temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major 
representen el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores. 
 
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha acumulat un seguit 
d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO. 
Avui, especialment, es constaten un munt d’incidències, com per exemple que no han computat els 
fills per determinar la prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones 
treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses a milers de persones que han vist caure els seus 
ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern 
de l’estat espanyol està atacant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de la 
seva activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el 
govern espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones treballadores, 
mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions 
personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i 
irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de 
totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.  
 
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar les polítiques 
actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 milions d’euros. Això comportarà, 
evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per recuperar 
el nostre teixit productiu en la situació posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests 
diners que suposadament havien de servir per fer front al pagament de les prestacions i, 
malauradament, constatem que aquesta finalitat no s’està veient satisfeta.  
 
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes prestacions, i ha posat a la 
seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció 
telefònica i suport general en la tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar la 
realitat, que és que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica. 
 
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de Treball i Economia 
Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb les entitats bancàries que, de forma 
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excepcional, es comprometien a avançar a la seva clientela el pagament de les prestacions de 
desocupació.  
 
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de les difícils 
realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta 
injusta i injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, 
en general, i altres serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves 
demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista 
personal i econòmic.   
 
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de denúncia de 
la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i que no han cobrat les 
prestacions que els pertoca.  
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM proposa al ple d’aquest Ajuntament l’aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones 
treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així 
com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.  
 
SEGON.-Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament dels ERTO 
que encara no han pagat.  
 
TERCER.- Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol. 

 
Llegida la proposta pel grup municipal, intervé el  Sr. Alcalde, i comenta que hi estan d’acord perquè 
hi ha ciutadans d’Aiguafreda que ho estan passant molt malament i no han rebut el pagament dels 
ERTOS corresponents. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11) 
vots a favor. 
 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LES LLUITES PER L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL 
 

L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març com el Dia 
Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més tard d’aquesta 
proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat igualitària i lliure de discriminació 
racial. 
 
Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim l’obligació i 
voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de la pell, creença 
religiosa, expressió cultural.  
 
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur des d’un 
compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat. Reivindiquem i assumim el valor de 
la diferència. Tenim el convenciment que només des de la diversitat podem enfortir els vincles socials. 
I, malauradament, massa sovint encara, trobem episodis en la nostra societat que ens evidencien que 
el valor de la diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria 
envers determinades persones.  
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Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista. Des de 
l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que facin possible la 
igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes oportunitats de vida, 
al marge del seu origen o creença religiosa. I per això és imprescindible treballar i promoure mesures, 
programes, i acció política, en general, lluny de prejudicis o estereotips.  
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui discriminació racial. 
 
SEGON.-Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència 
respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen divers.   
 
TERCER.-Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la discriminació racial 
que se celebrin al nostre municipi o país.  
 
QUART.-Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la Presidència del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de Catalunya, així com a totes les entitats del nostre 
municipi. 

 
El Sr. Alcalde comenta que també hi donaran suport com no pot ser d’una altra manera. 
 
El regidor de la CUP, Sr. Calvache diu que aquesta moció si voleu la votem i nosaltres hi votarem a 
favor, però comenta que el seu grup municipal en el primer Ple Municipal d’aquesta legislatura va 
presentar una moció que ja recollia aquests punts que es diuen aquí, i diu, per tant si voleu la votem, 
però considerem que és innecessari. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que aquesta moció no és exactament la mateixa, perquè en aquesta 
moció es proposa eliminar la discriminació racial, mentre la que es va presentar anteriorment sobre 
l’antifeixisme tenia uns altres punts. 
 
Respon el Sr. Calvache que la moció que va presentar el seu grup feia referència a qualsevol agressió 
feixista, racista, masclista, etc., creiem que l’esperit és el mateix i la lletra també. 
 
No havent-hi més intervencions el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és 
APROVADA per unanimitat, onze (11) vots a favor. 
 
 
MOCIÓ DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA CAP A LES ENERGIES RENOVABLES 
 

La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que vivim. Des de 
Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia 
renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030. 
 
Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de combustibles 
fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar decididament cap a un nou model 
digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania 
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ha de tenir un paper central com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un 
model de distribució i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic. 
 
És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei de Canvi Climàtic al Parlament 
de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al respecte, inclosa la Winter Package. 
 
Malgrat el decret, semblava i/o buscava facilitar la transició de la societat cap a les energies 
renovables facilitant-ne els tràmits per la seva implantació, i promovent així el lideratge de Catalunya 
en la reconversió energètica, de facto, ha servit per recuperar antics projectes eòlics aturats arran la 
crisi econòmica del 2008, i també per sumar-ne de nous, als mateixos territoris promoguts pels 
oligopolis, generant una nova situació de desequilibri territorial i malestar per part dels municipis i la 
ciutadania.  
 
Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més petits, que s’han 
vist superats davant l’allau de propostes per l’exigència de donar respostes en forma d’al·legacions, 
amb una minsa estructura de personal, sovint no especialitzat. El document aprovat doncs, no 
contempla criteris territorials ni escolta la veu dels municipis que reclamen la creació de criteris 
d’integració paisatgística, que protegeixi els espais agraris, i fomenti la participació la seva participació.  
 
Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels ajuntaments i no 
perpetuar una situació d'indefensió on se situen actualment, perquè no contempla l’actual decret, la 
participació dels ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies renovables. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els següents ACORDS:  
 
PRIMER.-Reiterar l’aposta de l’Ajuntament per les energies renovables, com a eina fonamental en el 
canvi energètic, per deixar de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear. 
 
SEGON.-Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables per a cada 

territori de distribució d’energies renovables en funció de la capacitat de producció i consum de cada 

zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia renovable de la que consumeixen.  

TERCER.-Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del decret 16/2019, 

per acabar d’establir i comunicar els criteris socials, paisatgístics, mediambientals, agrícoles i 

d'equilibri territorial, i la paralització de totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i 

publicats. 

QUART.-Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura  i a la 

Conselleria d’Empresa i Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans 

d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d'instal·lacions energètiques al seu terme 

municipal. 

CINQUÈ.-Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura  i a la 

Conselleria d’Empresa i Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, 

gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte 

d'implantació energètica que considerin que no s'ajusta als interessos públics del municipi. 

SISÈ.-Establir com a base de qualsevol projecte de renovables al municipi la protecció de l’interès 

públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme 

municipal, l'aprofitament d'infraestructures  ja existents, la participació dels municipis, la priorització 
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dels projectes relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de proximitat i en la 

dinamització del primer sector. 

 
Llegida la moció pel grup municipal d’ERC, el Sr. Alcalde comenta que també hi votaran a favor, 
perquè el municipi ha fet una aposta per aquest tipus de sosteniment energètic. Volem fer un afegit, 
diu, en els punts 4 i 5, on es diu que es demanarà al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la 
Conselleria d’Empresa i Coneixement, poder-hi afegir el Departament d’Agricultura en aquests dos 
punts. El Sr. Alcalde explica que en referència a plaques solars i parcs eòlics, resulta s’ha produït un 
enquistament justament en aquest departament, on s’han tardat més de nou mesos a poder validar 
aquestes iniciatives, i per això demanem que s’inclogui el Departament d’Agricultura. 
 
Intervé el regidor d’ERC, Sr. Pedrosa, comenta que al tractar-se d’una moció que està entrada des del 
mes de juliol, tot el que sigui actualitzar no hi posen cap objecció. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per 
unanimitat, onze (11) vots a favor. 
 
MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA DE LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE 
LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7 
 

El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la mà del ministre José 
Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les empreses concessionàries que exploten la 
gestió de les autopistes per les eventuals pèrdues provocades per una disminució de la mobilitat viària a 
conseqüència de la Covid-19. 
 
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis reclamaven que el 
govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir per la disminució del volum de trànsit 
al llarg d’aquest període de la pandèmia.  
 
La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat per decret llei que 
aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els contractes de concessió per 
compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat 
d’alarma.  
 
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7 comprès entre Cambrils i 
La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos casos, el contracte amb Abertis 
expira l’1 de setembre de 2021, però amb el nou decret es podria allargar.    
 
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de l’AP-7, en els trams 
de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran oportunitat per desfer l’embolic viari 
català i per apostar definitivament per un model de mobilitat sostenible en el qual els catalans i 
catalanes no hagin d’estar pagant mitjançant peatges infraestructures que ja han estat sobradament 
amortitzades per unes concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-
7 entre Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus usuaris encara 
segueixen pagant un preu molt per sobre al que hauria de ser un preu mínim, atès que no es tracta de 
pagar unes infraestructures pagades ja diverses vegades sinó de cobrir els costos de manteniment 
associats a aquestes. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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PRIMER.- Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de l’AP-2 i 
l’AP7.  
 
SEGON.-Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de l’AP-7 i AP-
2 al llarg de la concessió encara vigent fins a l’1 de setembre de 2021. 
 
TERCER.- Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes esmentades en el termini 
establert en les concessions vigents.   
 
QUART.- Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups parlamentaris del Congrés i Senat. 

 
Llegida la moció pel grup municipal d’ERC, el Sr. Alcalde comenta que hi votaran a favor. 
 
No havent-hi més intervencions el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és 
APROVADA per unanimitat, onze (11) vots a favor. 
 
 
MOCIÓ DE DENÚNCIA DE L’ESPIONATGE POLÍTIC I PER DEMANAR ACLARIR ELS FETS DE 
CATALANGATE 
 

Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través dels seus telèfons 
mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació anomenada Pegasus. El president del 
Parlament, Roger Torrent, el diputat, exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de 
Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, el director tècnic del Consell per la 
República, Sergi Miquel, el membre de l’ANC, Jordi Domingo, són alguns dels noms que fins el dia d’avui 
han aparegut en el marc de les investigacions.  
 
Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es ven a governs i 
cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme. Segons els dos mitjans de 
comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i El País, el programa va ser instal·lat a través 
d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i permet entre altres qüestions activar el control remot de la 
càmera i el micròfon, escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla o 
revisar l’historial de navegació.  
 
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i segons algunes 
investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrere. Un fet, que de demostrar-se, seria molt greu, 
molt preocupant i impropi d’un estat democràtic. Considerem que el govern espanyol hauria de ser el 
primer interessat a descobrir qui hi ha al darrere i actuar amb conseqüència i acabar amb l’espionatge 
il·legal de rivals polítics.  
 
Aquesta és una mostra més que la causa general en contra l’independentisme és ben viva, i que la 
persecució constant contra el moviment democràtic independentista està dirigida des de les clavegueres 
del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar-se, i una necessària via política que ha de portar 
l’amnistia de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així com el 
necessari exercici del dret a l’autodeterminació per decidir el futur polític com a poble. 
 
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu, el 
PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat la gravetat d’aquests fets, i demanen 
al govern espanyol que investigui el cas i la creació d’una comissió d'investigació.  
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-AM proposem l’aprovació dels següents acords:  
 
PRIMER.- Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al diputat, exconseller 
d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, a l’exdiputada i exiliada 
Anna Gabriel, al director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi 
Domingo, i a qualsevol altra víctima de l’espionatge polític. 
 
SEGON.- Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o càrrecs institucionals. 
 
TERCER.-  Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per conèixer si s’ha fet 
la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest, amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet 
servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, i que es prenguin les mesures adequades per acabar 
amb la guerra bruta.  
 
QUART.- Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del ministre 
d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els fets. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministeri de Defensa, al Ministeri 
d’Interior i al Govern espanyol. 

 
Llegida la moció pel grup municipal d’ERC, el Sr. Alcalde comenta que aquí passa com amb la moció 
anterior, des de que es va presentar fins ara, hi ha hagut nous casos, i comenta que el seu grup hi 
donarà suport. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11) 
vots a favor. 
 
MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES PRESES I ELS PRESOS 
POLÍTICS, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES 
ELLES 
 

El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a la presidenta 
Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més que forma part de la causa 
general contra l’independentisme. Malgrat que la llei estableix que és l’Audiència Provincial la 
competent amb relació als permisos i l’aplicació del reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal 
Suprem hi ha intervingut de forma contundent.  
 
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir efectes sobre la resta 
de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix a considerar-se competent per resoldre les 
concessions dels 100.2, malgrat que no ho és. De fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta 
imposició del Tribunal Suprem, apartant-se dels casos i enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats 
contra el 100.2 de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, i Joaquim Forn.  
 
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau atorgat per les Juntes 
de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret Penal i del Dret Penitenciari per part 
dels representants del Ministeri Públic i d’un Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia 
jurisprudència, ha comportat suspendre directament el règim atorgat a les preses i presos polítics.  
 



 

 
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 
 

Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar venjança contra 
demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic, patriarcal, que persegueix ciutadans i 
ciutadanes que es manifesten pacíficament, representants institucionals, i que vulnera els seus drets 
fonamentals de forma insistent. Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta 
del Parlament, Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma successiva 
han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i policials indignes.  
 
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de treballar, des de 
tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es pugui fer sentir sense restriccions, 
amenaces, ni interferències judicials. Ens reafirmem, novament, en expressar el suport a totes les 
persones que estan patint la repressió a casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a 
l’autodeterminació i en el nostre dret de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I 
reivindiquem l’amnistia per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent que no se’ls pot 
atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la democràcia i a la seva essència, la que 
sempre defensarem. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup d’Esquerra Republicana-AM proposem l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article 100.2 emesa pel 
Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament Carme Forcadell el passat 23 de juliol 
com de les impròpies interpretacions que està efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets 
penitenciaris de les preses i presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels 
organismes competents i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.  
 
SEGON.- Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes elles, de manera 
que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, es faci efectiu el retorn de totes les 
persones exiliades polítiques i la llibertat dels presos i preses polítiques.  
 
TERCER.- Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar el compromís de 
continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves expressions, així com la pluralitat i 
diversitat ideològica i la discrepància política, sempre de forma pacífica.  
 
QUART.- Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en 
tractats internacionals.  
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a L’Associació de Municipis per la Independència, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència del govern espanyol. 

 
Llegida la moció pel grup municipal d’ERC, el Sr. Alcalde comenta que també hi estan d’acord. 
 
Intervé el regidor de la CUP el Sr. Calvache, i explica que també hi votaran a favor, però volem deixar 
constància d’unes quantes coses, diu, de presos polítics a Espanya n’hi ha hagut sempre, n’hi va 
haver durant la dictadura, durant la transició i durant aquesta suposada democràcia que patim, a 
causa de la lluita d’alliberament del poble basc i durant l’època on l’independentisme era una 
ideologia minoritària. Podrírem recordar tots els que han estat i estan injustament detinguts i 
torturats,  fa referència a l’operació Garzón l’any 1992 o el recent cas dels Joves d’Altsasu.  
 
Continua el Sr. Calvache dient que tot i que el text fa referència a totes les persones represaliades, 
entenem que quan diem altres presos són tots els CDR acusats sense proves, totes les persones 
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detingudes per delictes  d’ordre públic  o desobediència les quals se’ls demana unes condemnes que 
formen part d’una estratègia per acabar contra l’independentista. Per últim diu el regidor, cal 
recordar que les detencions que s’estan fent a Catalunya, s’estan fent pels Mossos d’Esquadra, que 
depenen del govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11) 
vots a favor.   
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dóna pas a la moció del  grup municipal  CUP Aiguafreda Amunt. 
 
 
CUP AIGUAFREDA AMUNT 
 
El regidor de la CUP, el Sr. Calvache, comenta abans de llegir la moció proposada, la importància de  
dotar d’elements formatius i d’eines psicològiques a les cuidadores de persones dependents, la 
majoria dones,  que treballen i que tenen poc temps lliure. Aquestes persones necessiten un suport 
públic i estaria bé que l’Ajuntament fes un curs de formació i de suport a aquest col·lectiu. 
 
MOCIÓ PER LA POSADA EN MARXA D’UN PROGRAMA DE SUPORT I FORMACIÓ PER AL COL·LECTIU 
DE CUIDADORS/ES DE PERSONES DEPENDENTS 
 

Per diferents factors socials i demogràfics, a Catalunya el col·lectiu de persones dependents és cada 
vegada més important. Aiguafreda té 2.504 habitants, dels quals 441 són persones amb una franja 
d’edat compresa entre els 64 i 68 anys, i 118 persones de més de 85 anys, i moltes d’aquestes persones 
són ateses per cuidadors o cuidadores no professionals de la mateixa família. 
 
Aquest és un col·lectiu on l’esforç i la dedicació queden invisibilitzats, víctima de l’angoixa i la frustració 
generades per les situacions difícils de gestionar a les que ha de fer front, i que sovint degeneren en 
problemes més greus de salut i familiars. 
 
Donada aquesta situació, entenem que l’Ajuntament ha d’assumir la responsabilitat d’endegar 
polítiques actives dirigides al col·lectiu de persones cuidadores. Que contribueixin a visibilitzar la seva 
tasca i a dotar-lo de recursos i eines per a millorar la seva qualitat de vida. Eines transversals, que 
cobreixin tots els àmbits de la persona: emocional, físic, psíquic i social. 
 
Per aquests motius exposats, 
 
El grup municipal de la CUP Aiguafreda- Amunt proposa al Ple d’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Posada en marxa d’un programa de suport i formació per al col·lectiu de cuidadors/es de 
persones dependents. A tall orientatiu proposem els següents continguts: 
 
A) Dinàmiques de grup encaminades a trencar el gel i crear comunitat. 

 
1. Què és el col·lectiu dependent? Malalties a què ha de fer front. Quines són les seves 

inquietuds?Experiències? Treballar l’empatia. 
2. Eines per a solucionar gestions burocràtiques, sobretot pel que respecta a la llei de la 

dependència (quins tràmits cal fer, a qui es pot acudir, etc.) 
3. Conèixer quins són els tipus de persones dependents i els seus graus de dependència.  
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B) Formació teòrica i pràctica sobre com reduir les repercussions físiques i emocionals en la mateixa 
persona del cuidador/a. 
 
1. Bones praxis posturals (com fer transferències, quins elements o eines ens poden ajudar). 

Entenem que per a la formació pràctica caldran materials diversos com llençols lliscants, 
cinturons de transferències, grues, caminadors,etc. 

 
C) Orientació psicològica per millorar la comunicació verbal amb les persones dependents i la seva 

interacció amb elles. Aquesta formació podria ser individualitzada, ja que cada persona té 
diferents necessitats. 
 
1. Donar pautes de contencions verbals per a fer front a situacions que poden desencadenar 

males conductes que culpabilitzen i creen angoixa. 
2. Donar pautes per a tractar amb respecte els dependents i evitar maltractaments verbals o 

físics. 
3. Formació en dinàmiques per a reforçar vincles, reduir l’estrès i augmentar l’autoestima. 

 
Intervé la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font dient que és un suport on ens hi hem afegit 
sempre, però només s’han pogut desenvolupar aquests cursos alguns anys, perquè es demana un 
mínim de 10 participants, i com que precisament està encarat a persones cuidadores, és molt difícil 
establir un dia de trobada i poder finalitzar el curs. Es tracta d’un curs d’unes 15 hores i moltes 
vegades ha quedat desert perquè no hem pogut trobar un dia que anés bé a tothom, de totes 
maneres tots els de serveis socials sabem qui desenvolupa aquesta tasca de cuidador i sempre se li 
ofereix aquest recurs per donar suport tant en l’àmbit tècnic com en l’àmbit emocional. 
 
El Sr. Calvahe demana si l’Ajuntament estaria disposat a fer el curs directament. 
 
La Sra. Font comenta que van demanar el curs a la Diputació i que és un recurs gratuït, si s’ha de 
pagar es necessita un mínim de participants, com tots els cursos. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que precisament els anys que s’ha pogut fer és perquè s’ha obert la 
convocatòria a Sant Martí de Centelles, Centelles, Tagamanent i pobles del voltant per arribar al 
mínim necessari de participació. 
 
Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, comentat que votaran a favor perquè realment la dependència 
és important, però explica que per molts cursos que fem, mentre  tinguem una llei de dependència 
sense recursos, és una bestiesa. S’està tardant mesos per fer valoracions, per concedir les ajudes i 
quan te les concedeixen tarden dos anys a pagar-les. Això amb nens de primària ja em semblaria molt 
malament, però amb la gent dependent sembla que juguem, valdria més treure la llei de la 
dependència, ja que quan arribarà l’ajuda massa sovint és massa tard. 
 
El Sr. Calvache comenta que molta gent no sap ni com s’ha de tramitar una dependència. 
 
El Sr. Pujol diu que això sí que t’ho solucionen, si vénen a preguntar-ho als serveis socials. El que és 
informació aquí està funcionant perfectament. L’altra cosa és la malaurada llei de dependència que el 
govern Espanyol va començar a reduir els percentatges que havia dit, que no hi ha recursos i al final 
s’està jugant amb aquest tema. No podem entendre que en el moment que firmes l’acord  
s’endarrereixi tant l’aplicació. 
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En referència al comentari del Sr. Calvache, el Sr. Alcalde comenta que a l’hora de tramitar ajudes 
relacionades amb la llei de dependència, ningú ho pot fer pel seu compte, es fa tot a través de serveis 
socials, hi ha molta documentació que no es coneix i s’ha de fer una valoració tècnica. 
 
No havent-hi més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és 
APROVADA per unanimitat, onze (11) vots a favor. 
 
Tot seguit es dóna pas a  les mocions presentades pel grup municipal Junts per Aiguafreda. 
 
 
JUNTS PER AIGUAFREDA 
 
MOCIÓ  PER LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS  

 
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de resposta de la 

nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem 

hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats. 

 

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera 

per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova 

una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. 

Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en 

benefici de les nostres respectives comunitats locals. 

 

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per afrontar-les. 

Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la recuperació social i 

econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per 

afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur 

amb garanties. 

 

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa i la 

LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures d’austeritat imposades 

en l’àmbit Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha 

complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació 

de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. 

Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem 

disposar ni tan sols dels mateixos recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió 

i en compliment de la normativa abans citada. 

 

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la mateixa crisi sanitària, 

però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la 

reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals a causa 

de la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer 

front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara 

al futur. 
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La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics que 

garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis impropis que 

es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de 

reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les 

administracions i fixar en corresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar 

més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la 

ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la mateixa ciutadana. 

 

En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic que 

obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, 

el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, 

l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el 

Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, 

aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial 

Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint 

unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. En lloc de facilitar l’ús 

de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la 

transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el 

retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit 

extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que 

facin a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això 

els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un 

greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents. 

 

Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, al Ple de 

l’Ajuntament, eleven l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el 

dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda 

urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris 

a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot garantint el 

crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació 

mínima a fons perdut de 5.000M €.  

 

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 

2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la 

resposta a la present crisi. 

 

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del 

superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació 

socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens 

locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació 

econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.  
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QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat 

per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i  

la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més 

propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves 

necessitats socials que ha generat la pandèmia. 

 

CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat perquè es quantifiquin, conjuntament amb les entitats 

municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis 

impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han 

regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia 

de compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen. 

 

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i al 

Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar 

acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les 

mesures compensatòries. 

 

SETÈ.-Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 

perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de 

los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també 

a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a 

poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del nostre 

país. 

 

Intervé el Sr. Alcalde comentant que ahir mateix es va prendre la decisió relativa a la regla de 

despesa, d’entrada sembla que aquest combat s’ha guanyat, i tampoc hem de patir pel nostre 

romanent. 

 

El regidor d’ERC, Sr. Pujol comenta que estem d’acord amb la moció, però que aquesta moció s’ha de 

presentar correctament com a Ajuntament d’Aiguafreda.  

 

El Sr. Alcalde comenta que es segueix el model de l’ACM. 

 

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

vots a favor. 

 

6.-ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DEL REGIDOR ISRAEL CALVACHE MASUET 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent. 
 

I.- ANTECEDENTS  

El Sr. Israel Calvache Masuet ha presentat en data 12 d’agost de 2020, núm. de registre d’entrada 
929/2020, escrit mitjançant el qual expressa la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda.  
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II.- FONAMENTS DE DRET 

 
II.1 Legislació aplicable 

− Article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

− Articles 9.4 i 40 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

− Article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió 
de càrrecs o funcions públiques. 

− Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs repre-
sentatius locals. 

 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 

 
Segons disposa la Llei Orgànica de Règim Electoral, els regidors poden renunciar al seu càrrec davant el 
Ple de l'Ajuntament, qui prendrà coneixement d'aquesta. En aquest cas, es designarà nou regidor que 
substituirà a l'anterior, prèvia sol·licitud a la Junta Electoral Central de la corresponent credencial. 

 
Vist l’Informe de la Secretaria Interventora Accidental amb relació a l’acceptació de la renúncia a la 
condició de regidor. 

 
Considerant que la Sra. Ana Asensi Urrea és la següent persona que va concórrer a la llista de les 
darreres eleccions municipals pel grup polític CUP AIGUAFREDA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-
AMUNT). 

 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 

 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia voluntària a la condició de regidor d’aquest Ajuntament 
del Sr. Israel Calvache Masuet.    

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti la credencial de la 
persona, Sra. Ana Asensi Urrea, a qui correspon per ordre numèric, inscrita en la llista de la 
candidatura CUP AIGUAFREDA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT), que va concórrer a les 
eleccions locals del 26 de maig de 2019, per tal que pugui prendre possessió del càrrec. 

 
Pren la paraula el Sr. Calvache, per dirigir al Ple i a la ciutadania d’Aiguafreda les següents paraules de 
comiat com a regidor de la Corporació:  

 
“Fa un temps un grup d’estudiants universitaris que feien un treball de final de curs em van preguntar 

què motivava a una persona d’un poble tan petit com aquest a dedicar-se a la política municipal. Jo li 

vaig respondre que la gent com jo no ens dedicàvem a la política, sinó que dedicàvem una part del 

nostre temps personal a la política, sovint en perjudici de la nostra pròpia vida privada i també, 

perquè no dir-ho, del nostre equilibri psicològic. Jo fa més de vuit anys que dedico el meu temps a 

l’assemblea local de la CUP, i cinc que estic fent tasca a l’oposició a l’ajuntament, primer amb 

Estimem Aiguafreda i ara amb la CUP, feina que, com sabem tots els que estem aquí presents, dóna 

bastants més disgustos que alegries, però la fem de cor perquè hi creiem i perquè sabem que és 

necessària. 
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Durant aquests 5 anys n’he viscut de tots colors, però puc dir que estic especialment orgullós d’haver 

participat en els fets històrics de l’1 d’octubre de 2017, en què els nostres veïns i veïnes es va 

involucrar amb cor i ànima per a exercir el dret democràtic de Catalunya a l’autodeterminació. Mai 

com llavors m’he sentit tan orgullós d’aquest poble i la seva gent. 

 

Després de 5 anys, penso, per tant, que ha arribat el moment de complir el compromís de renovació i 

transparència democràtica que defineix a la CUP, deixant pas a la segona de la nostra llista, l’Anna 

Asensi, complint així també amb l’inequívoc compromís feminista de la nostra organització. 

 

Me’n vaig content de la feina feta, especialment d’aquest darrer any fent de regidor per la CUP, en 

què en molt poc temps hem aconseguit implementar ja part de les nostres propostes programàtiques. 

En altres propostes, de moment hem fracassat, però la nostra presència a l’ajuntament ha permès, 

com a mínim, posar-les sobre la taula per a poder debatre-les, i no cal dir que seguirem treballant 

perquè siguin aprovades en un futur pròxim.” 

 
El Sr. Alcalde intervé dient que en l’àmbit del consistori i com a Alcalde crec que em toca dir unes 
paraules, en primer lloc agrair al Sr. Calvache la voluntat de participar en la vida pública, el pas que 
en el seu moment vas fer no és fàcil i tots els que estem en llistes en un poble sabem que no és fàcil 
trobar persones compromeses que hi vulguin dedicar el seu temps. També vull agrair aquests cinc 
anys com a regidor que demostren una continuïtat en la tasca i una voluntat permanent d’aquest 
servei. Un altre agraïment per l’impuls d’iniciatives al municipi més enllà de l’Ajuntament, que sabem 
que s’hi ha participat, encara que no siguin sota el nom del grup municipal que representes en 
aquests moments. Continua el Sr. Alcalde dient que també vull valorar que tot i la no coincidència 
ideològica o de programa en alguns punts, l’aportació que ha vingut des del regidor Israel Calvache 
ha fet que els debats hagin estat sempre fonamentats i treballats. Hem discrepat amb l’aplicació o en 
el resultat, però el fonament hi era. També vull valorar que les aportacions que han vingut del regi-
dor Israel Calvache han enriquit molt el debat. Aquest debat que tenim aquí sovint, que a vegades 
s’allarga, que hi hem de participar de manera oberta tots els regidors s’ha fet evident des de les 
aportacions que heu fet des de la CUP. I només dir una última cosa, sort d’ara endavant. Moltes grà-
cies. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, que és APROVADA per unanimitat, onze 
(11) vots a favor. 
 
Tot seguit es procedeix a tractar les preguntes dels diferents grups municipals. 
 
7. PRECS I PREGUNTES  
 
CUP AIGUAFREDA AMUNT 
 

• Davant la plaga de Cydalimaperspectalis (papallona del boix) que estem vivint aquest estiu, 

l’Ajuntament té pensada alguna acció per a controlar-ne la població? 

 
El Sr. Alcalde diu que la pregunta encara que hagi passat l’estiu és pertinent. 
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Intervé el regidor de Junts per Aiguafreda, Sr. Enric Cruells, comenta que no només és a l’estiu sinó 
que és tot l’any. A l’estiu és quan més la veiem. Per la gestió d’aquesta plaga estem en contacte amb 
el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, la papallona del boix va arribar d’Alemanya l’any 
2006, l’any 2014 va sortir a Besalú i va arrasar la Garrotxa i després va començar per la Catalunya 
Central. Amb els estudis que s’han fet al Montseny, el boix no és dels arbustos que més hi ha, però 
per contra prestació tenim el Bertí on si que és més comú. Al 2017 es van donar casos al Tagamanent 
i al Figaró. En tot cas el tractament de la plaga és molt complex, perquè no es pot fer fumigació, ja 
que es malmet la resta de flora i fauna. A la Garrotxa s’estan fent unes proves pilot que consisteixen 
en unes càpsules, però és molt lent. S’ha descobert que qui ataca l’eruga del boix és la vespa asiàtica. 
Però la solució no és fàcil, els boixos queden molt malmesos. Restarem atents als resultats de les 
proves pilot i a les iniciatives que surtin. 
 
 

• A causa de la crisi sanitària de la COVID-19, que durant molt de temps ha restringit la lliure-
circulació de les persones entre regions sanitàries, el nostre poble s’ha convertit en destí 
turístic de cap de setmana d’un nombrós grup de gent provinent de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Aquesta tipologia de turista, que sovint arriba al poble amb furgonetes i autoca-
ravanes, està provocant certs problemes de convivència, sobretot a la riera de Martinet, ja 
que es fa servir la zona d’aparcament de la residència d’avis La Font com a aparcament pú-
blic, ocupant l’espai destinat a aparcament dels familiars que visiten els residents. Aquest 
mal ús, a més a més, es veu agreujat pel fet que la major part dels turistes circulen a peu 
per les immediacions sense mascaretes ni guants de protecció, posant en perill la salut dels 
residents i els seus familiars. S’ha observat, a més a més, que alguns turistes no compleixen 
amb l’obligació de retirar les deixalles que generen amb la seva estada. 

 
Vist això, 
 
1. Té pensada l’ajuntament alguna acció per impedir l’ocupació de la zona d’aparcament 

de la residència La Font per gent aliena a la residència i els seus interns? 
 

2. Té pensat l’ajuntament advertir o sancionar a les persones que incompleixin la norma-
tiva de seguretat imposada per la crisi de la COVID-19? 

 

3. Té pensat l’ajuntament advertir o sancionar a les persones que incompleixin les normes 
bàsiques de neteja de deixalles? 

 

El regidor de la CUP comenta que aquesta pregunta la van entrar per una demanda dels treballadors 
de la Residència La Font, perquè algunes persones aparquen davant de la residència i altres van 
sense mascareta, posant en perill els interns. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi va haver uns dies que el veïnat de la Font dels Enamorats va quedar 
col·lapsat per la gent que anava a la riera del Martinet. El principal detonant va ser que érem l’últim 
poble de la regió sanitària i també que vam sortir a la guia dels millors gorgs de Catalunya. Aquest 
cap de setmana també vam tenir molta afluència a la zona. Comenta el Sr. Alcalde, sobre la zona 
d’aparcament que hi ha davant, vam estar mirant d’asfaltar aquella zona d’aparcament que és de 
terra, però el problema és que no és municipal, hem parlat amb els propietaris i ho cedeixen per ús 
públic, de manera que els treballadors de la residència i altres persones hi puguin aparcar.  
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En tot cas, és cert que hi ha hagut molta afluència a la zona, van sortir les fotografies per xarxa d’un 
terreny que hi ha al costat, que es va envair amb els vehicles que anaven a la font. Aquest espai 
també és d’un particular que no hi va posar cap inconvenient perquè els cotxes hi aparquessin, la 
qual cosa va significar un ajut per la via pública, perquè els carrers del barri de la font varen quedar 
més alliberats. Finalment dir que el vigilant municipal va advertir que hi ha altres zones d’aparcament 
com és la zona de la carretera per poder aparcar. Pel que fa a l’itinerari, continua el Sr. Alcalde s’han 
rebut queixes que s’han traslladat al Parc del Montseny, desperfectes que hi ha hagut de banys 
il·legals, de persones que han fet acampada lliure i de deixalles i brutícies.  
 
Referent a la pregunta número 2, s’han fet advertiments a persones que circulaven pel carrer sense 
mascareta. Com a sanció hem tingut un inconvenient, i és que hi ha voluntat de sancionar si cal, però 
al principi de l’estat d’alarma vam rebre una notificació en la qual determinava que els vigilants 
passaven a dependre del comandament únic del Ministeri d’Interior, igual que Mossos d’Esquadra 
com Policial Local. A efectes operatius totes les sancions havien d’estar validades pel departament 
únic operatiu, ara bé, com advertiment sí que s’han fet. També s’ha fet arribar en establiment 
perquè complís la normativa que correspon. 
 
Pel que fa als incompliments relatius a deixalles, cal tenir en compte que la persona que ha d’obrir la 
bossa de deixalles ha de tenir una categoria com a funcionari de carrera de l’Ajuntament, que  
l’habilita pel tema sancions. Quan s’ha deixat les deixalles a les papereres s’hi ha anat, s’han obert les 
bosses i s’han fet fotografies fins a trobar algun paper o una carta que permetés identificar la 
persona que havia llençat aquella bossa, i s’ha sancionat a la persona corresponent. Però cal seguir el 
procediment. 
 
EL Sr. Calvache comenta que feien referència a les deixalles que hi ha pel poble. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha fotografies d’un parell de cadires deixades en els contenidors. Una 
altra de dues cadires deixades al costat de l’edifici del Puig Fred. Tenim fotografies de l’entrada de 
l’Avencó poc després de la deixalleria. 
 
El Sr. Calvache diu que a la font Fresca hi ha una cadira abandonada. 
 
El Sr. Alcalde comenta que és un problema de civisme i que arribem a on poden. També hem de dir 
que en el personal de neteja hi tenim una persona de baixa i hem tardat uns dies a agafar-ne una 
altra tot i tramitar-ho amb urgència. Al llarg de l’estiu s’ha fet un recordatori per xarxa sobre el tema 
de les deixalleries, ja que les papereres es troben plenes de deixalles domèstiques. Quan recollim 
bosses d’escombraries a les papereres del carrer, s’ha de fer un tractament diferent, i en aquest cas 
la Mancomunitat quan els hi portem, ens cobren, perquè figura que la recollida d’aquelles deixalles 
ja la feta en el seu moment i si el poble no ha complert, és un problema del poble. Ells el servei ja 
l’han prestat. Per tant econòmicament trobar-nos una bossa d’escombraries en una paperera 
pública, a part de l’aspecte i la higiene, té un cost econòmic superior. 
 
Seguidament, el Sr. Calvache comenta si pot fer una pregunta tot i que no ha entrat en el Ple. La 
pregunta és referent a l’obertura del CAP i si es mantindrà el servei de pediatria. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. El CAP va aconseguir obrir un dia a la setmana per serveis i infermeries, 
concretament els divendres. El CAP té una estructura antiga que no permetia que en el cas d’una 
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pandèmia com la que estem passant, tinguessin prou operativitat per mantenir-lo obert. Així doncs, 
ens van suggerir fer unes obres que ja s’havien previst feia anys. Aquestes obres consistien a moure 
diferents envans per tal de crear uns espais més grans dels que hi ha ara, i poder tenir dues consultes 
mèdiques plenes i operatives. Així doncs, en cas d’un nou tancament del CAP podrien fer servir 
aquestes dues consultes. Es va pactar amb el Departament el mes d’agost. Les obres s’han acabat. I 
durant aquesta setmana, l’equip de neteja de l’Ajuntament hi faran la neteja. Durant avui, demà i 
dijous es traslladarà tot el material per tal que aquest divendres estigui acabat i es pugui obrir. Si no 
és aquest seria la setmana vinent. També ens van dir que recuperarem un metge, cosa que ens 
permetria tenir obertura també, no només per infermeria sinó també de medicina. 
 
El Sr. Calvache demana si seria cada dia de la setmana. 
 
El Sr. Alcalde diu que si és així ho celebrarem. Estem lluitant perquè sigui cada dia de la setmana i el 
servei de pediatria s’ha reclamat, però aquí hi ha un problema afegit que falta personal sanitari i 
especialment els de pediatria. De fet el servei de pediatria en el CAP de fa 10 anys són més dels que 
tenim ara, abans de la pandèmia, varen reduir les hores i molts metges van haver d’assumir el rol.  
 
El Sr. Alcalde diu que la situació és aquesta. Esperem que aquest divendres es pugui obrir i si no la 
setmana vinent. 
 
La regidora d’ERC Sra. Martín, comenta també sobre el tema de la COVID i la qüestió d’haver-hi a 
l’escola una infermera o una pediatra de referència, com està? 
 
El Sr. Alcalde respon que n’han parlat amb la directora de l’ABS de la Garriga i la directora de l’escola. 
L’escola ha rebut l’adreça d’un CAP de referència que és el que ha d’avisar primer. Ara mateix el CAP 
de referència és el de la Garriga. 
 
El regidor d’ERC, Sr. Pujol, comenta que vol fer una pregunta oral, que no és obligatori contestar-la, 
però sí que ha de quedar reflectida en acta, i és que quan podran tenir la memòria del Consell de 
Regidors. 
 
El Sr. Alcalde comenta que ja ho té a punt per lliurar i facilita la informació als regidors.  
 
Seguidament, el Sr. Calvache comenta també que potser s’ha fallat en el tema de la comunicació a 
les xarxes socials en referència novament al tema del CAP. 
 
Intervé la regidora de Junts per Aiguafreda, Sra. Font, i explica que quan no tenen informació 
assegurada no poden fer-ne difusió per no generar malentesos ni confondre a la població.  
 
En aquest sentit comenta el Sr. Alcalde que el que es fa és demanar resposta d’aquests temes per 
escrit, i que al no facilitar-ho no hem volgut crear falses expectatives. 
 
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 21:10 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 
Document signat electrònicament al marge 


