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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE MARÇ DE 2021 (NÚMERO 2/2021) 

 

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 

Sra. Anna Asensi Urrea 

 

 

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, Gemma 

Altimira Barri, 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 presenta la Sra. Gemma 

Altimira, la TAG que tenim a l’Ajuntament en substitució de l’anterior TAG, la Sra. Maria Bonet que es 

troba en baixa per maternitat. 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 COMPROMÍS APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA A L'ACTUACIÓ 

D'ABASTAMENT D'OSONA SUD 

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT COR-

RESPONENT AL 4T. TRIMESTRE DE 2020 

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

Pren la paraula el Sr. Alcalde de la Corporació i demana si hi ha alguna observació respecte al contingut 

de les actes de les sessions dels Plens que es relacionen a continuació: 

 

- Acta del Ple extraordinari núm. 1/2021, de 19 de gener de 2021. 

- Acta del Ple ordinari núm.9/2020, de 15 de desembre 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 93 de 2020 al 22 de 2021, segons extracte indicat a continuació:  

 

NÚM. DATA EXPEDIENT 

DECRET 2021-0022 18/02/2021 Expedient 7/2021 - Resolució incoació expedient reclamació responsabilitat patrimonial 

DECRET 2021-0021 18/02/2021 Expedient  786/2020 - Resolució incoació expedien reclamació responsabilitat patrimonial 

DECRET 2021-0020  18/02/2021 Expedient 181/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0019  18/02/2021 Expedient 180/2021 - Nomenament de funcionari interí- Tècnic Administració General  

DECRET 2021-0018 12/02/2021 Expedient 162/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0017  12/02/2021 Expedient 1/2021 - Resolució al·legació sanció trànsit  

DECRET 2021-0016 05/02/2021 Expedient 125/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0015 28/01/2021 Expedient 937/2020 - Decret repartiment espais propaganda electoral 

DECRET 2021-0014 28/01/2021 Expedient 804/2020 - Decret reassignació membres tribunal - Convocatòria TAG 

DECRET 2021-0013 21/01/2021 Expedient 69/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0012 19/01/2021 Expedient 60/2021- Decret relació despeses tancament exercici 2020 

DECRET 2021-0011 19/01/2021 Expedient 63/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0010 18/01/2021 Expedient 47/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0009  14/01/2021 Expedient PLN/2021/1 - Convocatòria Ple Extraordinari 19 de gener de 2021 

DECRET 2021-0008  14/01/2021 Expedient 83/2020 - Resolució incoació  procediment vehicles per donar de baixa d’ofici  

DECRET 2021-0007  14/01/2021 Expedient 781/2020 - Resolució incoació  procediment vehicles per donar de baixa d’ofici  

DECRET 2021-0006  14/01/2021 Expedient 83/2020 - Resolució incoació  procediment vehicles per donar de baixa d’ofici  

DECRET 2021-0005  14/01/2021 Expedient 777/2020 - Resolució incoació  procediment vehicles per donar de baixa d’ofici  

DECRET 2021-0004  11/01/2021 Expedient 995/2020 - Resolució deixar sense efecte Decret núm. 101/2020, nomenament 

substitució per IT, per incorporació titular 

DECRET 2021-0003 07/01/2021 Expedient 13/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0002 07/01/2021 Expedient 804/2020 - Decret llista provisional admesos i exclosos- Convocatòria procés 

selectiu TAG 

DECRET 2021-0001  05/01/2021 Expedient 735/2020 - Decret llista definitiva admesos i exclosos, exempts català,  i tribunal 

del procés - Convocatòria per a la selecció d’un/a administratiu/iva 

DECRET 2020-0105 29/12/2020 Expedient 1032/2020 - Nomenament funcionari interí borsa de treball vigilant municipal 

DECRET 2020-0104 28/12/2020 Expedient 937/2020 - Decret llocs celebració campanya electoral Eleccions Parlament 2021 

DECRET 2020-0103  22/12/2020 Expedient 4/2020 - Decret pròrroga comissió serveis vigilant municipal  
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DECRET 2020-0102  21/12/2020 Expedient 996/2020 - Decret convocatòria Pressupostos participatius  

DECRET 2020-0101  21/12/2020 Expedient 995/2020 - Nomenament personal laboral temporal, Operari neteja substitució IT  

DECRET 2020-0100 21/12/2020 Expedient 1023/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0099 17/12/2020 Expedient 992/2020 - Nomenament funcionari interí enginyer municipal 

DECRET 2020-0098  17/12/2020 Expedient 970/2020 - Resolució sol·licitud renovació targeta d'aparcament  

DECRET 2020-0097 17/12/2020 Expedient 1004/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0096  10/12/2020 Expedient PLN/2020/9 - Convocatòria Ple ordinari 15 de desembre de 2020 

DECRET 2020-0095  10/12/2020 Expedient 968/2020 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2020-0094  10/12/2020 Expedient 735/2020 - Decret llista provisional admesos i exclosos, i exempts català- 

Convocatòria per a la selecció d’un/a administratiu/iva  

DECRET 2020-0093  26/11/2020 Expedient 939/2020 - Llistat de sancions ORGT 

 

No havent-hi cap intervenció, es 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. 24/2020 de 22 de desembre de 2020 

- Núm. 1/2021 de 19 de gener de 2021 

- Núm. 2/2021 de 2 de febrer de 2021 

- Núm. 3/2021 de 16 de febrer de 2021 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i exposa que en l’acta del 22 de desembre, la 

número 24, es dóna compte d’una carta al Departament de Territori i Sostenibilitat en el que diu que 

s’obre un procés participatiu en el qual hi poden participar tant particulars com associacions, etc. Es 

diu també que des del dia 18 de gener comencen les reunions, i més que res, és que nosaltres ho 

vàrem rebre el dia 20 de gener, nosaltres segurament ens hauria interessat participar-hi. Més que res 

ho volem comentar, perquè si en una altra ocasió rebeu una cosa així en què creieu que algun dels 

grups municipals hi podem participar, ens aviséssiu d’alguna manera, perquè aquí nosaltres hi 

hauríem participat.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, comentant que ell va participar-hi, ja que va rebre la informació 

directa des del seu partit. Aquí si estàvem interessats ens havíem d’apuntar en un llistat per cada 

sessió. N’hi ha que hi parlen experts, i d’altres que són deliberatives. Però vull dir, que això està 

organitzat directament per la Generalitat de Catalunya. N’hi ha hagut una sobre els boscos, una altra 

d’infraestructures, basada principalment en les de la costa i el Delta de l’Ebre, i reflexionant entorn 

amb què ens afecta el canvi climàtic i com podem canviar la forma de mantenir i fer les 

infraestructures, i ara hi ha una tercera sessió d’urbana i rural. Si vols, pots informar-te de tot, encara 

que no hagis pogut participar, buscant en la seva pàgina web, que no sé si l’esmenten en el decret 

d’ells, però si entres a participació gencat.cat, podràs trobar-ho tot allà. 



 

 
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 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant que referent al fet de poder-se assabentar a nivell de grup 

municipal, el procediment és que, una vegada això entra, i es tracta en Junta de Govern, que és quan 

Secretaria informa de tots aquells processos o notificacions que ens arriben des d’altres organismes, 

ja siguin de la Diputació, de la Generalitat o d’altres ajuntaments. De seguida ho rebem com a Junta. 

En aquests moments, tal com estem funcionant amb la dinàmica que hi ha de passar les Juntes de 

Govern Local a la mateixa setmana en els grups municipals, és la manera més ràpida que es rebin. De 

totes maneres, aquí també arriben les coses el dia abans. A la que es va rebre, es va incorporar a la 

Junta i es va passar als grups. En aquest moment, en què no es va poder ser a temps perquè hi havia 

un decalatge de dos dies, també passa amb altres coses. Ens arriben justes. Bé en tot cas, si n’hi ha 

alguna altra que pot ser d’interès pels grups, aquesta podria passar directament, sense passar per 

Junta. Es pot comunicar directament als grups i així us en podeu assabentar de manera més ràpida. 

 

La regidora de la CUP, la Sra. Asensi apunta una altra qüestió, sobre l’acta del 19 de gener, la número 

1. Es diu que s’aprova una subvenció de la Diputació de Barcelona amb el programa específic: Treball, 

Talent i Tecnologia, d’uns dotze mil cinc-cents trenta-cinc euros (12.535 €). Més que res, saber per 

què es destinaran.  

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que això va destinat a l’ocupació de persones. Es tracta d’una 

mena de SOC, un servei d’ocupació, enfocat a persones que tinguin un nivell mitjà. Normalment, els 

servies d’ocupació afecten persones sense estudis superiors, i s’ha trobat que especialment amb la 

pandèmia hi havia un paquet de persones, especialment joves, que no trobaven feina i que tenien 

formació. De manera que, aquest pla, que es divideix en 2 anys, que són 2 anys separats de sis mil 

euros (6.000 €) cada any, dona perquè hi hagi una persona d’un nivell mitjà, també a l’atur i que 

també pugui gaudir del projecte. La regidora Montse Plata en va parlar amb els tècnics i els va 

concretar amb un enfocament molt concret. Si el vols comentar. 

 

Intervé la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Plata i comenta que encara s’està acabant de 

mirar, perquè hi havia un temps per fer-ho, però ens ho han allargat, consisteix en un projecte per 

fer l’Agenda 2030 i buscar una persona que es pogués adequar a això. Però s’està acabant de perfilar 

per part dels tècnics. 

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i aclareix que es tractaria d’un pla d’ocupació per tal d’analitzar i 

estudiar l’entorn d’Aiguafreda, i com l’enfoquem de cara al compliment de l’Agenda 2030. Aquest és 

un tema, però n’hi ha d’altres que encara s’estan acabant de debatre, que anaven vinculats a la zona 

industrial del municipi. Però sempre és amb la voluntat de donar una ocupació a persones joves, 

d’una categoria d’estudis mitjans i que es troben a l’atur. És un pla de dos anys. Això no dóna per 

contractar una persona, que em sembla que són sis mesos i unes jornades de quatre o cinc hores, 

que no cal que ho facin presencialment. 

 

No havent-hi cap intervenció, es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
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3.- APROVACIÓ COMPROMÍS APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA A L'ACTUACIÓ 

D'ABASTAMENT D'OSONA SUD 

 

La Sra. Secretària dóna lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 

 

APROVACIÓ COMPROMÍS APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA A L'ACTUACIÓ 

D'ABASTAMENT D'OSONA SUD 

 

Atès que l’Ajuntament d’Aiguafreda té delegat el servei d’aigua en alta al Consell Comarcal d’Osona, i 

que el municipi està integrat dins de l’abastament d’Osona Sud. 

 

Vist que en la Comissió de seguiment del conveni de l’abastament d’Osona Sud de data 28 d’octubre 

de 2020 el Consell Comarcal i Aigües d’Osona van exposar el finançament de les actuacions per les 

quals es disposa del 60% de l’import per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Que aquestes actuacions són:  

 

- Construcció d’un dipòsit de regulació a Sant Marc 

- Construcció d’un dipòsit de regulació a Montrodon 

- Instal·lació de filtres de sorra a l’ETAP d’Osona Sud a Manlleu 

- Control de cabals captats i lliurats 

 

Atès que Aigües d’Osona serà el promotor d’aquestes actuacions i la part no finançada l’hauran 

d’aportar els ajuntaments, repartint l’import d’acord amb la dotació assignada i la mitjana dels 

consums dels darrers 3 anys, quedant en els imports següents:  

 
 

Atès que la realització d’aquestes actuacions comporta el compromís de l’Ajuntament d’Aiguafreda, 

repartit en 10 anys a partir de 2022, el què correspon a la quantitat anual que figura en el quadre que 

segueix, com una quota trimestral.  
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Vist que serà decisió de l’Ajuntament repercutir aquest import anual a tarifa d’aigua en baixa o 

suportar directament per l’ajuntament, en tot cas des de l’ajuntament s’abonarà a Aigües d’Osona 

com una quota trimestral. 

 

En cas que Aigües d’Osona obtingui baixes econòmiques en el procés d’execució de les actuacions,  

aquestes es regularitzaran en els imports de l’última anualitat.  

 

Vist l’interès en què es duguin a terme les actuacions per les quals es disposa de finançament de 

l’Agència Catalana de l’Aigua amb el benentès que són necessàries per a l’abastament d’Osona Sud al 

qual pertany el municipi d’Aiguafreda. 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals favorable a la realització de l’actuació esmentada.  

 

Per tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

 

PRIMER.-APROVAR el compromís de l’aportació de l'Ajuntament d’Aiguafreda a l'actuació 

d'abastament d'Osona Sud, que es fixa en la quantitat de 28.580.12 €, repartit en 10 anys a partir de 

2022.  

 

Aquest compromís comporta una despesa que afecta diversos exercicis, a partir de 2022, per tant, 

resta sotmesa a l’existència de crèdit suficient i adequat, i a l’obligació de l’Ajuntament, que a cada 

exercici s’autoritzi en els respectius pressupostos municipals. 

 

SEGON.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i a Aigües Osona. 

AIGUAFREDA 2.858,01 €       714,50 €            

BALENYÀ 6.779,94 €       1.694,98 €        

CALLDETENES 4.415,88 €       1.103,97 €        

CENTELLES 5.728,36 €       1.432,09 €        

EL BRULL 337,86 €          84,47 €              

FOLGUEROLES 2.638,53 €       659,63 €            

LES MASIES DE RODA 1.829,68 €       457,42 €            

MALLA 781,95 €          195,49 €            

MANLLEU 29.652,07 €    7.413,02 €        

RODA DE TER 8.822,28 €       2.205,57 €        

SANT JULIÀ VILATORTA 1.856,17 €       464,04 €            

SANT MARTÍ DE CENTELLES 1.791,00 €       447,75 €            

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 7.556,41 €       1.889,10 €        

L'ESQUIROL 4.731,13 €       1.182,78 €        

SEVA 6.155,15 €       1.538,79 €        

TARADELL 9.900,18 €       2.475,05 €        

TAVÈRNOLES 610,80 €          152,70 €            

TONA 10.933,60 €    2.733,40 €        

TOTAL 107.379,01 €  26.844,75 €      

Quota anual 

per municipi

Quota 

trimestral per 

municipi

Municipis
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar la gestació d’aquest projecte. Tot és una derivada de 

l’aiguat del Glòria d’ara fa un any i dos mesos. No sé si recordeu, que vàrem tenir un problema de 

subministrament per part d’Osona Sud, en què es va trencar la canonada que hi havia entre Taradell i 

Mont-rodon. Això va tenir conseqüències greus, i l’estudi immediat que se’n va derivar va comportar 

que s’havien de construir dos dipòsits de descàrrega molt grans. És un macro projecte que servirà per 

als divuit municipis que formem part de la xarxa d’Aigües d’Osona Sud.  

Aquest estudi puja a més de dos milions d’euros (2.000.000 €). Es va parlar amb l’ACA per part 

d’Aigües d’Osona Sud, i l’ACA ha aconseguit un 60% de la subvenció. La resta l’hem de finançar els 

divuit municipis que en formem part. Això es va aprovar en una assemblea en el Consorci d’Aigües 

d’Osona Sud, de la qual en formem part. El repartiment es podia fer de dues maneres: Un és a càrrec 

directe del municipi i l’altre és repercutint en la quota dels contribuents a través de la tarifa de 

l’aigua. Hi ha hagut ajuntaments de tot. En el nostre cas vam optar per assumir-ho directament el 

municipi.  

En el cas d’Aiguafreda i dels divuit municipis que en formem part, s’ha fet en base del consum mitjà 

per habitant dels darrers 3 anys. Això ha establert que ens toqui pagar vint-i-vuit mil cinc-cents euros 

(28.500 €), que són pagables en deu anys. Tots els ajuntaments ho han d’aprovar per ple perquè això 

sigui viable, aquí fem el pas nosaltres. Llavors aquests deu anys es divideixen en quotes de dos mil 

vuit-cents euros (2.800 €) cada any, que finalment el pagament es farà de manera trimestral a un 

cost de set-cents euros (700 €) el trimestre. Tot això serveix per finançar aquestes dues grans 

infraestructures que han de permetre donar més seguretat a la xarxa que ens alimenta amb aigua 

que ens ve del Ter. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, comentant que això que s’ha comentat del repartiment per 

consum, hi ha dues columnes, una pel nominal que tens demanat i una altra pel consum. No sé si 

només heu repartit per la segona part o un entremig.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que aquí hi va haver debat, perquè si es feia només pel 

nominal demanat Aiguafreda hi perdia, perquè tenim un nominal demanat superior a altres 

municipis. Això ens ha permès vendre quota a altres municipis que han tingut necessitat, com per 

exemple Seva. No és que venem aigua, sinó que venem la quota diferencial a la qual no arribem per 

la petició que tenim feta inicialment. Això ho gestiona directament Aigües Osona Sud. Seva s’hi ha 

trobat, tot i tenir una quota elevada amb mancances. Llavors no és que la gent es quedi sense aigua, 

és que ha de fer una petició de més quota. En el nostre cas el tenim molt alt, d’entrada no el volem 

tocar perquè és una garantia per si algun dia la necessitem. 

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, comentant que això, quan es va fer, que va ser al 

principi, que anàvem a tirar cada nit la canonada allà a Avencó i l’endemà s’hi havia de tornar. Vull 

dir, va ser prudent amb això de dir: posem-la alta com si no tinguéssim aigua, perquè si mai ens 

trobem amb sequera de veritat, almenys tinguem garantida que ens l’han de subministrar. Després el 

consum sempre ha sigut molt més baix, no arribem a una tercera part com a màxim. Penso que val 

més seguir sent prudents.  
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Intervé el Sr. Alcalde dient que aquí va haver-hi debat, i finalment es va optar per l’opció de consum 

real d’aigua de boca per habitant. Que és la quota que ens toca. No som dels més elevats, i més o 

menys va a una relació d’un euro (1 €) per habitant l’any. Tot i això, si haguéssim repercutit això 

sobre les quotes de consum que rep cada particular d’aigua, un euro (1 €) l’any no era molt, però 

com altres municipis ens hem compromès a pagar-ho directament, i incloure aquesta partida de dos 

mil vuit-cents euros (2.800 €) anuals en el pressupost. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, aclarint que demanava això de les dues columnes, perquè a 

tema d’això ja ho havíem vist i discutíem la diferència entre Sant Martí i Aiguafreda, que quant a 

demanda teòrica estan en el 2,5 ens representa de població més o menys cada vegada, en canvi, en 

consum no arribem al doble d’ells.  

 

El Sr. Alcalde aclareix que a Sant Martí té sobretot el Pla de la Garga el consum per rec agrícola. Aquí 

fa que tinguin un consum molt més que aquí comparativament. En tot cas, és important aquest 

tema, perquè un dia en podem parlar a fons de les fonts d’alimentació d’aigua d’Aiguafreda, és a dir, 

d’on ve l’aigua que bevem. Tenim tres fonts, una és la Riera d’Avencó, l’altre és Aigües Osona Sud 

des de fa vint-i-set o vint-i-vuit anys que ens hi vàrem adherir i l’altre és el pou de les Canes. En 

aquests moments, des que això va passar, i amb la remodelació que s’ha fet dins el pou de les Canes, 

Aiguafreda no ha de tenir problemes de subministrament. Vam tenir un moment crític la nit del 

Glòria, aquella sí, on vàrem haver de contractar cubes d’aigua per anar a omplir els dipòsits d’aigua 

durant tota la nit, però Aiguafreda no es va quedar sense subministrament. A partir de l’accident que 

hi va haver, ve aquesta proposta.  

 

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta 

efectuada que és  APROVADA per UNANIMITAT, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts 

per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un 

(1) vot a favor del grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 

 4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 

CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2020 

 

La Sra. Secretària exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació: 

 

INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE 

PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE 

LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE 

PAGAMENT CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2020 

 

Primer.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 

mesures  de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta els terminis de pagament i 

al procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors. 
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Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció de 

la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment d’aquests 

terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers, o en el seu defecte, Interventors de 

les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà 

d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 

incomplint els terminis. Aquest informe es rebrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la 

tresoreria municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la 

Intervenció. 

 

Segon.- la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 

la seva redacció donada per la llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 

comercial del sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat financera, no 

només en referència al deute públic sinó al deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es 

determina la sostenibilitat del deute comercial quant al període mig de pagament als proveïdors 

d’aquestes entitats, que no superi el termini  màxim previst a la normativa de morositat. 

 

Tercer.- L’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, en el seu article 16.6, 

estableix l’obligació de subministrar de forma trimestral aquesta informació, regulant-se la 

metodologia de càlcul del període mig de pagament als proveïdors en virtut del que disposa el Reial 

decret 635/2014, de 25 de juliol. 

 

El període mig de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis 

econòmics, com a indicador diferent del període legal de pagament establert a la Llei 9/2017  de 

contractes del Sector Públic. 

 

De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA: 

 

1.- Els ratis de morositat obtinguts de l’Ajuntament, són els següents: 

 

4t. trimestre 2020 

 

Ràtio d’operacions pagades: 11,72 dies 

Import d’operacions pagades: 294.457,23 € 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: 2,87 dies 

Import d’operacions pendents de pagament: 72.188,10 € 

 

Període mitjà de pagament de l’entitat: 9,98  dies 

2.- Interessos de demora 

No hi ha interessos de demora pagats en els períodes. 

3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 

No n’hi ha. 
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4.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 

i es publica a la web municipal. 

 

No havent-hi cap comentari, el Ple es dona per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre del 

dia. 

 

5.-MOCIONS, PRECS I PREGUNTES  

 

5.1. Mocions 

 

Tot seguit el Sr. Alcalde dóna pas a les mocions presentades pels diferents grups municipals. 

 

CUP AIGUAFREDA AMUNT 

  

MOCIÓ PER CONSTITUIR UNA COMISSIÓ DE REGIDORES I REGIDORS PER LA POSADA EN MARXA 

DEL CONSELL DEL POBLE D’AIGUAFREDA I L’ASSEMBLEA DEL POBLE  

 

Des de la CUP considerem que la participació popular ha de ser una aposta estratègica i estructural 

de l’Ajuntament d’Aiguafreda. La implicació dels aiguafredencs i les aiguafredenques en la política 

municipal, doncs, no es poden limitar a l’elecció dels seus representants cada quatre anys. Cal avan-

çar cap a un nou model en què sigui el conjunt del poble el que prengui les decisions clau en la políti-

ca municipal, i per a desenvolupar aquest nou model d’una democràcia més directa i participativa és 

necessari crear una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanisme de participació ciu-

tadana, que té la seva plasmació en el Consell del poble i l’Assemblea del poble. 

 

Els Consells del poble, que ja existeixen en nombroses viles del nostre país, esdevenen, no només en 

situacions com l’actual alerta sanitària, una gran eina d’anàlisi i actuació que permet fer una radio-

grafia exacta de la situació i necessitats de tots els veïns i veïnes del poble i emprendre les actuacions 

necessàries. Són l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana dels municipis, com 

els pressupostos participatius o l’organització de consultes populars, i poden convocar a l’Assemblea 

del poble, mecanisme de participació ciutadana obert al conjunt del poble i entitats. 

 

El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Constituir en un termini d’un mes una comissió de regidores i regidors de tots els grups polítics pre-

sents a l’Ajuntament d’Aiguafreda, encarregada de preparar una proposta per a la posada en marxa 

del Consell del Poble d’Aiguafreda i de l’Assemblea del poble d’Aiguafreda. La proposta es presen-

tarà en un termini de sis mesos com a màxim al Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda per a la seva apro-
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vació. La proposta definirà les funcions, els representants, així com el funcionament tant del Consell 

del Poble com de l’Assemblea del Poble. 

 
Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i aclareix que el que es demana és fer aquesta 

comissió de regidors i regidores per establir exactament què seria el Consell de Poble, com 

funcionaria, etc., i després, un cop ja tinguéssim la proposta, entre tots portar-la al Ple i aprovar-la o 

no.  

 

El Sr. Alcalde comenta que és una proposta amb unes lleugeres modificacions que ja havíeu presentat 

en un anterior ple. Les coses que hi veiem i que hem analitzat, el fet que hi hagi consells del poble i 

assemblees del poble, això existeix i està regulat, el què passa que no en pobles com el nostre que 

tenim un nucli relativament compacte. No molt lluny d’aquí, l’entitat municipal descentralitzada 

(EMD) de Sant Miquel de Balenyà, sí que tenen un Consell del Poble, amb un president del Consell 

que no és l’alcalde. Perquè Sant Miquel de Balenyà pertany a Seva, però és una de les vuitanta i 

tantes entitats municipals descentralitzades que hi ha a Catalunya. Ells ho van aconseguir, i ara Sant 

Miquel de Balenyà té un petit Consell del Poble sense ser ajuntament, perquè continua depenent de 

Seva. L’altre que conec, i que no està regulat com a un EMD és el de Llerona. Les Franqueses del 

Vallès és un municipi que té diferents nuclis dispersos: Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona i Marata. 

En el cas de Llerona té un Consell del Poble amb un local social, també es troben i les seves propostes 

les fan arribar als grups municipals perquè les portin al consistori. En el nostre cas, si el Consell que 

proposeu ha d’estar format pels regidors i regidores que ja formem el què ja tenim, és això. És a dir, el 

Consistori que formem nosaltres onze. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi per fer les correccions pertinents. La cosa és que de tots 

nosaltres, com a mínim un de cada partit, hauríem de fer una Comissió per establir què seria el 

Consell de Poble, qui hi participaria. És a dir, per formar aquest Consell de Poble. Nosaltres, a l’altra 

proposta, ja portàvem una proposta feta com a exemple d’un altre poble que ja funciona així. Allò no 

va agradar, tot i que vàrem insistir que allò només era un exemple. Vàrem treure l’exemple i el que 

volem és fer una Comissió entre nosaltres per poder formar aquest Consell de Poble, les bases, com 

serà i qui hi participarà. Amb això podrem establir que hi hagi una persona de cada partit, més la gent 

que vulgui del poble, d’entitats o fins i tot que no hi hagi cap regidor. No obligatòriament hem de 

participar nosaltres. A mi personalment em sembla bé que hi hagi un representant de cada partit, 

escollint que no sigui un regidor, però una persona que sigui del partit i que no estigui a l’Ajuntament. 

És tot nou, s’ha de fer nou i s’ha d’establir com es farà i qui participarà.   

 

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que entén el matís que s’ha fet, però continuen veient-hi un 

problema i és el de representació i complexitat de funcions. Ja hi ha, en aquests moments, un 

Consistori i una Junta de Govern, aquesta Junta de Govern té unes funcions que són les delegades a 

partir dels resultats de les eleccions que és treballar pel poble en funció d’un programa determinat. 

Aquí hi podrien participar gent d’entitats, particulars que s’hi volguessin apuntar, de manera que hi 

veig un problema que després en parlarem quan tractem els pressupostos participatius, de fins a quin 
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punt aquesta legitimitat que dóna a la persona que s’hi apunta o al grup de persones que formessin 

aquest Consell poden influir directament en el que és l’estructura de l’Ajuntament que ha sortit 

d’unes eleccions democràtiques. En mans de segons qui pogués anar a parar tindríem un Consell o 

una Assemblea orientats cap a una funció determinada, que podria tenir sobre representació d’una 

banda o de l’altra, encara que hi hagués una representació de cada grup o encara que la 

representació fos paritària o proporcional al resultat. Jo crec que per un altre tema d’eficiència de 

l’administració, i no duplicar entitats o organismes com pot ser unes Comissions i un Consell del Poble 

crec que en aquests moments el nostre grup no hi votarem a favor, per aquests motius que acabem 

d’exposar, especialment per evitar duplicitat de funcions, quan ja tenim l’administració prou 

carregada.  

 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que no acabeu d’entendre exactament que 

és. Si el Consell del Poble l’hem de fer nou, també es pot dir si les decisions que pren el Consell de 

Poble són només a títol informatiu, propostes que porten a l’Ajuntament o si volem que tinguin més 

pes. El Consell de Poble és la manera que l’Ajuntament pugui tenir una eina per fer participar a tota la 

gent del poble a què diguin propostes, etc. Que després es pot decidir de fer-les o no, però si la gent 

participa i exposa les seves idees i propostes, l’Ajuntament pot saber més o menys què pensa i vol la 

gent del poble i el que li agradaria que es treballés. No hi ha duplicitat perquè no decideixen coses. En 

tot cas, fan propostes de cara a que l’Ajuntament les proposi o no. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, i diu que la duplicitat vindria segons com es definís aquest 

Consell. Però crec, que per la vostra part, votar en contra d’una cosa que és totalment oberta, que 

parteixes des de zero, que participareu amb com voleu definir-lo i que teniu l’opció de dir que no si 

no us agrada la definició final. No hauria de ser un problema per una vegada, Miquel. T’estan dient de 

fer unes reunions per veure què seria el Consell, quines funcions tindria, si podrien participar només 

suggerint o què. Evidentment, segons què digui el Consell ni nosaltres estarem d’acord. Ara bé, negar 

la possibilitat aquesta, no ho veig, per la nostra part almenys.  

 

El Sr. Alcalde aclareix que en cap moment es nega la possibilitat de participació, perquè el que estem 

fent en aquests moments és justament aquesta. És a dir, a través dels representants electes escollits 

directament per la gent ara estem fent aquest debat. No es nega en cap moment que hi puguin 

participar, i tots tenim, especialment en un poble com el nostre, mecanismes de transmissió 

d’opinions personals que ens poden arribar, i que després traslladem aquí. Avui mateix, dintre de les 

preguntes, pot ser que n’hi hagin algunes fetes arribar als grups municipals que han estat traslladades 

per conciutadans. Llavors es contesten, i es deliberen, es debaten i en el cas que sigui una moció es 

voten i en cas que sigui una pregunta es contesten. En cap moment es nega cap dret a què arribin 

informacions o que arribin propostes per part de la gent. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que a nivell personal, i sent utòpic, si existeix un Consell de 

població, m’hagués agradat que aquest Consell hagués fet sis o set propostes que després 

s’estudiessin per l’equip de govern o no, i si vols les podeu aportar a què siguin les propostes 
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d’aquesta participació, amb una diferència, que en lloc de venir impulsades únicament i 

exclusivament d’inici per l’equip de govern, ve proposat per persones del poble. No retallem cap 

opció de l’equip de govern, però en canvi les idees no han vingut de dalt a baix sinó de baix a dalt. Per 

mi, un Consell que encara que només sigués això, segurament la CUP trobarà que tindria poques 

funcions, però per mi ja seria un pas endavant. 

 

El Sr. Alcalde diu que si visquéssim en certa manera en una societat opaca i l’Ajuntament fóssim un 

organisme aïllat per la realitat de cada dia, sí que necessitaríem que hi haguessin corretges de 

transmissió perquè ens arribés el pols del poble, però aquí mateix, tots els regidors es reuneixen 

diàriament amb totes les entitats, per exemple. Hi ha un feedback constant amb aquest teixit social 

que tenim aquí. De manera que tot allò que ens arriba té un fonament i ve donat per persones que 

estan implicades o bé a títol personal per millorar el poble, o bé a títol col·lectiu a través d’una 

entitat. A part hi ha una altra cosa, tant els regidors, com els tècnics de la casa, com secretaria, 

atenen moltes consultes particulars que arriben directament per part dels ciutadans. Per tant, no era 

que no volguéssim aquest debat, sinó que crear això vol dir crear un organisme més, que s’hauria de 

regular i emparar per part de l’Ajuntament, i en aquests moments, l’Ajuntament ja tenim molta 

burocràcia interna imposada com perquè a sobre, abans de poder deliberar, o poder debatre, o tirar 

endavant un projecte, que tots voldríem que fossin més ràpids del què són, perquè les seves lleis que 

ens han anat caient el 2014 han donat salt el 2015 amb transparència, el 2017 amb nova 

contractació, tot això, ha canviat en els darrers cinc o sis anys que ha caigut com una llosa a les 

administracions petites com la nostra, fa que tot sigui un procediment molt més llarg. Si n’afegim un 

de més que vindria a debatre el que estem debatent aquí, crec que encara ho alentiria més. Anem 

allò al que es diu al principi que vosaltres després ho citeu en una pregunta d’eficiència i eficàcia. És 

per això, en cap moment defugint del debat ni escoltant a la gent.  

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres pensem que és tot al contrari. Un 

Consell del Poble ens agilitzaria moltes propostes del poble i moltes altres coses. És al revés, no és 

una trava, sinó una eina que serveix perquè tot flueixi una mica millor i una mica més ràpid. Si 

vosaltres ho voleu veure així, jo no us puc convèncer més.  

 

Pren la paraula el regidor de Junts, el Sr. Cruells i diu que els pressupostos participatius, que després 

també en parlarem de com es participa, gairebé el 80% de les propostes que hi ha allà són propostes 

reflectides per entitats que precisament saben que estem oberts i que tenen el mecanisme per fer-

nos arribar, si veieu els pressupostos participatius, hi ha demandes de veïns, d’associacions, d’entitats 

esportives, etc., per tant, també ens en fem reflex, no som nosaltres els que diem què fem. Més que 

res, perquè veieu que ja hi ha feedback, que potser en caldria més potser sí, però que la majoria de la 

llista que hi ha i s’ha proposat aquest any ve ja de la gent del poble i de les entitats.  

 

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín i diu que si no es pot crear el Consell de Poble, potser es 

podria, a títol de la CUP o inclús amb el suport d’ERC o el que fes falta, crear com una xarxa, que és el 

que vaig comentar l’altre dia, de connexió entre entitats, col·lectius, etc., perquè si formes part d’un 
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parell d’entitats, veus que això seria molt més fàcil amb moltes coses, demanar-nos ajuda, 

comunicant-nos, i a títol personal, a vegades diries que per poder organitzar més coses això seria 

molt més fàcil.  

 

El Sr. Alcalde li cedeix la paraula al regidor Pere Molera, ell com a coordinador d’activitats esportives i 

altres entitats ja té una xarxa, explica si en cas com funciona. 

 

Pren la paraula el regidor de Junts, el Sr. Molera i diu que la seva idea era fer una entitat global de tot 

el poble, això seria l’ideal. Però l’únic que passa és que moltes vegades comptes amb totes les 

entitats, i ens trobem amb un problema que ha sigut la COVID, que el què ha fet ha sigut dividir-nos 

molt. I ara moltes entitats es troben soles, més que res per la circumstància en què ens trobem ara, o 

sigui, l’ideal és que totes les entitats estiguin una mica connectades, i això ja és la idea del consistori. 

 

El Sr. Alcalde apunta que a través d’un grup de WhatsApp mateix ja teniu un contacte permanent. 

 

Reprèn la paraula el regidor de Junts, el Sr. Molera i aclareix que tot i això, sembla que tot sigui una 

mica com si sempre tendim a informar d’aquest WhatsApp.  

 

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín i diu que ja no només és la connexió amb tu, Pere, perquè 

amb tu, com a particular, sempre que t’hem necessitat, hi has estat com a regidor. És el col·lectiu de 

connectar-me jo amb aquest o amb l’altre.  

 

Intervé el regidor de Junts, el Sr. Molera i diu que això costa molt per una situació. Qualsevol persona 

que està en una entitat, és una cosa que fas a títol personal gairebé, que vas a perdre-hi moltes 

hores. Cada cosa que sumes a aquest esforç és una mica més difícil de poder-ho aconseguir. Penso 

que la participació sempre acaba sent dels mateixos. La gent que fa coses pel poble gairebé sempre 

són els mateixos. I anar-los carregant de coses l’únic que pots fer és que aquesta gent acabin farts. 

Quant més feina poses a la gent, menys possibilitats tens per arribar-hi. Perquè això ho fas com a 

entrega. 

 

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín i diu que acaba sent una connexió de xarxes, i jo penso que 

en comptes de posar traves, de dir: Ostres tenim una reunió d’entitats. T’ho pots prendre com a 

particular com una oportunitat no de posar traves i dir quina mandra ara haver-nos de reunir, sinó 

dir: ostres, d’aquí en podem treure coses xules tots junts.  

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que ara ens sembla que potser ens estem desviant més del que és 

el motiu de la moció, però ens sembla que els punts de vista han quedat exposats. En el nostre cas, 

no ho veiem bé per aquest motiu, sobretot per afegir una feixuguesa a la dinàmica pròpia d’un 

ajuntament. Hi ha algun comentari més? 
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Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que les tres postures estan clares. Però segueixo dient que 

esteu votant que no a una cosa que desconeixeu totalment. Perquè a la que entressin la primera 

reunió i es fes una proposta, entendria perfectament que votéssiu que no, perquè no està ben feta o 

dupliquem això que dius. Però estàs dient una cosa que no sabem, no existeix. Hi ha un full en blanc. 

Esteu votant contra un full en blanc. Res més.  

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que no pot acceptar que diguis que estem votant una cosa que 

desconeixem, perquè ens l’hem llegit i ens l’hem mirat. En el debat que estem tenint aquí, estem 

exposant els pros i els contres. Comencem per dalt, crear un nou organisme, un nou ens, com un 

consell o com una assemblea. Això és un nou ens, que ha de tenir una empara legal, una cobertura 

jurídica per tal que allò si està emprat per l’Ajuntament, tingui una viabilitat de les propostes que 

vinguin, independentment de les que s’hi debatin. Per tant, estem creant un nou ens.  

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que no. El crearies després, ella, entenc, que la 

proposta no diu que el crea, només és per debatre com es faria.  

 

El Sr. Alcalde diu que no té sentit començar a debatre com ho faríem per a després no fer-ho. Per 

tant, per principi d’eficiència i eficàcia, creiem que no cal obrir aquest camí. I no havent-hi cap més 

paraula. 

 

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 TAL QUE L’AJUNTAMENT CONTRACTI ELS SERVEIS DE LA COOPERATIVA DE 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SOM ENERGIA  

 

Som Energia és una cooperativa de consum i producció d’energia elèctrica renovable nascuda al nos-

tre País (Girona) que fa part de la llista d’empreses inscrites al pla de Consum Estratègic impulsat per 

l’Assemblea Nacional Catalana. Consumir energia amb Som Energia ens fa més solidaris amb el nos-

tre País i menys dependent dels grans oligopolis energètics espanyols. 

És una de les poques empreses a nivell estatal que produeix i comercialitza exclusivament energia 

d’origen 100% renovable. Consumir energia amb Som Energia fomenta la transició energètica cap a 

energies renovables per començar a plantar cara a l’emergència climàtica que vivim a nivell global. 

Això no s’aconsegueix a través d’empreses que ofereixen energia renovable en combinació a la co-

mercialització d’energia mixta com l’actual proveïdor d’energia que té contractat l’Ajuntament. 

És una cooperativa sense ànim de lucre i això es reflecteix en 2 grans diferències respecte a qualsevol 

empresa tradicional. La primera: el procés de presa de decisions es duu a terme de manera democrà-
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tica i completament transparent entre totes les sòcies i socis de la cooperativa. Aquí regeix la regla: 1 

persona, 1 vot. Un mecanisme més democràtic i equilibrat respecte al procés de presa de decisió 

d’empreses for profit, on el poder de decisió depèn del capital invertit. La segona: sent sense ànim de 

lucre, tots els beneficis de la cooperativa es tornen a invertir en el projecte comú en lloc de ser repar-

tits entre pocs inversors. Això fa que totes les sòcies i sobretot el medi ambient poden gaudir dels 

beneficis generats. 

El fet que Som Energia sigui una cooperativa sense ànim de lucre fa que els preus que pugui oferir a 

les sòcies, tant el d’energia consumida com el terme de potència contractada, siguin completament 

competitius amb aquells d’empreses tradicionals. A més a més Som Energia ofereix un servei 

d’assessorament d’eficiència energètica que permet a sòcies i entitats contractants de determinar i 

ajustar el terme de potència a les necessitats energètiques reals. Sovint això es tradueix en un impor-

tant estalvi econòmic, com és el cas de l’Ajuntament d’Avià que contractant amb Som Energia i gau-

dint del servei d’assessorament ha pogut estalviar el 10% de la seva factura elèctrica (en determinats 

contractes pot arribar al 35%). 

Així doncs,  

 

Atesa l’actual situació d’emergència climàtica en la que es troba immers el planeta, i la responsabili-

tat de l’administració pública en la reducció d’emissions de CO2. 

 

Atès que l’Ajuntament d’Aiguafreda l’any 2019 va aprovar, amb els vots de la totalitat dels regidors i 

regidores del consistori, sumar-se a l’opció de Consum estratègic impulsat per l‘ANC. 

 

Atès que des de la CUP considerem que els serveis bàsics com ho és el de l’energia elèctrica ha de 

respondre a criteris socials i no als del benefici econòmic privat. 

 

Atès l’important estalvi econòmic que suposaria per a l’ajuntament. 

 

El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

1. Que l’ajuntament contracti el subministrament elèctric municipal a la cooperativa sense 

ànim de lucre SOM ENERGIA, la qual garanteix,  mitjançant certificats de garantia d’origen, 

que la totalitat de l’energia que proporciona prové de fonts renovables. 

 
Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que SOM ENERGIA, és una cooperativa sense 

ànim de lucre que tots els diners que van a parar a la cooperativa es reinverteixen en energies reno-

vables i creiem que és una opció bastant bona. Ja que estem tots lluitant per evitar el canvi climàtic, 

estaria bé que participéssim d’aquesta manera.  
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El Sr. Alcalde comenta com ho veuen des del seu grup municipal. D’entrada el què és energia elèctri-

ca Aiguafreda, qui la proveeix és Estabanell Energia, és una empresa molt vinculada a Aiguafreda. 

Una part va néixer aquí. Ara està radicada a Granollers. És d’àmbit comarcal, és una empresa petita. 

SOM Energia em sembla que està radicada a l’Empordà, l’origen el té allà. Estabanell la tenim vincu-

lada aquí a prop, i creiem que el servei que ens dóna és prou eficient per a mantenir-lo. També hi ha 

un altre factor, parlant de sostenibilitat i medi, i és que des del 2019, això va sortir en un ple anterior, 

Estabanell Energia va certificar que totes les fonts de les quals prové l’energia que distribueix a les 

llars són renovables. És una empresa verda. Estem parlant d’una empresa d’àmbit comarcal, relati-

vament petita. Aiguafreda no té els serveis d’Iberdrola ni d’Endesa, que són macroempreses que 

aquestes sí que ens podríem plantejar si continuem o no. En el nostre cas creiem que el servei que 

dóna Estabanell Energia, repeteixo, molt vinculada al poble i amb un certificat que totes les fonts que 

utilitzen són verdes compleix bastant els objectius d’aquesta moció que presenteu. L’únic que no la 

fa SOM Energia sinó que ho fa Estabanell Energia. Per part nostre no creiem que sigui necessari can-

viar la companyia que ofereix aquests serveis aquí. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi per puntualitzar que Estabanell és una empresa i això és 

una cooperativa. No tenen res a veure, és una cosa totalment diferent. I aquí sí que es garanteix al 

100% que tots els diners que reben es reinverteixen en energia verda. Això amb Estabanell no està 

assegurat. 

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que és cert i ningú ho discuteix pas que Estabanell és una empresa més de 

caire familiar, i SOM Energia és cooperativa. No ens hi discutirem pas. Per la resta d’arguments, bàsi-

cament em sembla que coincideix bastant amb l’objectiu de la moció. Si voleu fer algun comentari 

més. 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que davant d’un cas com aquest, el primer que faria 

jo si estigués manant, seria comparar preus de les dues, entre altres coses, perquè probablement 

podria justificar o l’un o l’altre en funció del cost que tinguessin. Estic d’acord amb les dues postures, 

però també hauríem de tenir la garantia de dir: bon servei és necessari, respecte pel medi és neces-

sari i el que fos més econòmic per Aiguafreda seria també interessant. Independentment de la moció 

d’ara, surti com surti, crec que seria interessant de comparar. 

 

El Sr. Alcalde diu que això ja no només amb el tema de subministrament elèctric sinó amb d’altres. És 

bàsic fer un estudi de costos pel que pot suposar.  

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que si ens fixem en l’evolució que està tenint el 

món, al qui més es castiga és el client fidel, mireu telefòniques, assegurances, etc. Si tu cada any bus-

ques propostes i canvies en surts beneficiat. Si tu ets fidel deu o dotze anys pagues més que cap. I 

aquesta és una realitat del màrqueting mal entès, però que està passant en aquest país i en el món 

d’occident.  
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El Sr. Alcalde dóna les gràcies. Pregunta si hi ha alguna aportació més. Em sembla que ha estat 

explicat tot. Doncs bé, en el nostre cas no hi donarem suport per aquests motius exposats, perquè 

creiem que aquesta empresa compleix i és eficient en el tema del manteniment de xarxa, per tant, 

ens sembla bé que continuï aquesta, sense menystenir altres com aquestes que estan creixent que sí 

que podem fer el convit que a títol particular molta gent s’hi puguin apuntar, no només amb aquestes 

sinó també amb CATGAS i CATLLUM, que hi estan vinculades. Sí que hi ha un punt que no l’has llegit 

perquè has anat directament a la part resolutiva, però a la part expositiva sí que es parla d’una 

recomanació de l’ANC. Aquesta recomanació la vàrem debatre per part dels grups que hi havia aquí al 

consistori perquè va tenir problemes de viabilitat legal, la majoria de secretaris dels ajuntaments es 

varen negar a acceptar-la, pel fet que aquesta recomanació directa d’unes empreses entrava contra la 

lliure competència, i no va poder prosperar, quan aquí la vàrem aprovar. A més a més, se cita a la part 

expositiva. La part jurídica de l’ANC ho va admetre i ho va retirar per aquest motiu perquè feia una 

incisió directa en un organisme públic que no complís la llei de lliure competència, perquè anava 

enfocada directament a unes companyies en concret, que a títol individual ens queien bé a tots, però 

a tema de procediment legal vàrem haver de dir que no. 

 

Es 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) abstencions del Grup Municipal Esquerra Republicana de 

Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL  

 

MOCIÓ MODIFICACIÓ TERMINI PAGAMENT A GRUPS MUNICIPALS 
 

En l'acte del primer ple que vostè va presidir com a nou batlle figura el següent acord: 

ACTA DEL PLE, núm. 8/2019 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 2 DE JULIOL DE 2019 d’Organització i funcionament de la nova 

corporació. 

SETÈ.- RÈGIM DE DEDICACIÓ I INDEMNITZACIONS DEL SENYOR ALCALDE I REGIDORS/ES 

Per tot això, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció dels següents acords: Quart. ESTABLIR 

que les indemnitzacions als diferents grups municipals a partir del primer de juliol seran de la 

quantia següent: 

 

•Per Grup Municipal: 300 euros anuals 

•Per Regidor: 100 euros anuals.” 

Aquests imports es pagaran trimestralment, abonant-los en el compte bancari que cada Grup 

Municipal determini.” 
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Com vostè sap aquest acord no es va executar fins al desembre del 2020 després d’una instància del 

nostre grup municipal requerint el seu compliment 

Per tal de facilitar la feina als serveis administratius de l'Ajuntament i que es compleixin els acords de 

ple proposem la modificació dels terminis de pagament. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM d’Aiguafreda proposa al ple d’aquest Ajunta-

ment l’aprovació del següent 

ACORD: 

PRIMER.  

Modificar que aquests imports es pagaran trimestralment per aquests imports es pagaran anual-

ment excepte l'any de finalització de legislatura que es pagaran en finalitzar la mateixa. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que recorda un dia que ens vàrem trobar un dia parlant amb la 

noia d’administració. La trobem bé. El nostre grup municipal votarem a favor, perquè creiem que és 

una agilització pels grups i també a nivell intern, per tal que no estiguin amb l’obligació de fer el 

pagament trimestralment que sempre és més complicat, i que ho facin a final d’any. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que simplement és això. Ella ens va demanar així li aniria 

molt més bé, i a mi m’agrada tenir-ho correctament. Per no incidir amb: oh, no estàs complint la llei. 

Doncs canviem-la. És un decret de res. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que hi estem d’acord i serà el més àgil per tots. Des de la CUP voleu fer algun 

comentari? 

 

Respon la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que no, que hi estem d’acord. 

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per UNANIMITAT amb, 

sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup 

Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt 

Aiguafreda.  

 

 

MOCIÓ MESURES DE CAIRE SOCIAL ENFRONT EL COVID-19 A AIGUAFREDA 

 

La crisi de la Covid-19 ha esdevingut també una crisi econòmica per moltes de les famílies i empreses 

d’Aiguafreda. Creiem que des de l’ajuntament també podem aportar el nostre granet de sorra per 

pal·liar els danys causats per aquesta crisi. Presentem una sèrie de mesures per debatre de forma 

individual i que sigui el Ple de l’Ajuntament el que decideixi quines creu que són prioritàries portar a 

terme de forma imminent. 
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM d’Aiguafreda proposa al ple d’aquest Ajunta-

ment l’aprovació dels següents 

ACORDS: 

PRIMER. Destinar 30.000 € a sufragar la quota de material de l’escola La Muntanya pel curs 2021- 

2022 que han de pagar les famílies habitualment. 

SEGON. Impulsar un Pla d’ajudes de 35.000 €  al lloguer per a joves per tal que es puguin emancipar i 

continuar vivint al poble. 

TERCER. Destinar 25.000 € a ajudes per a particulars per millorar l’eficiència energètica a les llars 

i fomentar el pas a les energies renovables. 

QUART. Destinar 15.000 € a reformar en el menor temps possible algun equipament municipal per 

destinar-lo a coworking. 

CINQUÈ. Reduir o eliminar les indemnitzacions que cobren els regidors per assistència a plens, Juntes 

de govern i d’altres, utilitzar romanent, demanar un préstec,... per poder fer front als acords “pri-

mer” a “quart” d’aquesta moció que hagin estat aprovats. Aquesta seria una idea inicial d’on podrien 

sortir els diners necessaris. Seiem i parlem i busquem millors alternatives. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que aquesta és aquella moció que vàrem comentar i mig debatre 

en l’anterior ple.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que l’esperit de presentar-la així amb cinc punts estaríem 

disposats a que es votés, si fes falta, individualment punt per punt.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i aclareix que tal com està presentada en aquests moments l’hem de 

votar tota sencera. Recordeu que una vegada ens vàrem trobar en una moció que va presentar la 

CUP que davant aquest cas el què va fer després en el següent ple va ser fragmentar-la. Si no des de 

Secretaria feu el comentari que correspongui. Em sembla que ens cal votar-la tota sencera tal com 

està presentada.  

Com ho veiem i quins comentaris hi fem? Ja ho havíem mig debatut en l’anterior Ple, quan això ho 

volíeu incloure dins la modificació del pressupost. On dintre del nou pressupost va ser una 

modificació que va fer que ho haguéssim d’allargar a començaments d’any. En el nostre cas, 

compartim el plantejament, en el sentit de dir: Pensem que si calen diners per fer una actuació 

suplementària per temes vinculats a la COVID, aquí n’hi ha uns quants i n’hi haurien més, 

l’Ajuntament farà la modificació de pressupost que calgui. Però creiem que fer-ho a l’avançada no 

ens pot permetre assegurar amb garanties les quantitats que hi fixem. L’any passat ho vam fer, a 

mitja pandèmia, una vegada veient com anava, i vam fer una modificació de pressupost per destinar 

una quantitat determinada a ajudes COVID. Aquest any farem el mateix, hi tornaran a haver ajudes 

altra vegada.  
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En aquest cas, i repassant els punts que especifiqueu, el primer no el podem compartir. El primer que 

és la gratuïtat de llibres escolars, crec que és un tema que algun ajuntament, molt pocs, però n’hi ha 

algun que efectivament de la seva butxaca paguen els llibres escolars, però penso que en el nostre 

municipi, aquesta part la tenim coberta per si hi ha alguna família que no hi pot accedir. Fer la 

gratuïtat de llibres escolars, crec que fins i tot, i a nivell teòric i ètic, dóna poc valor a allò que estem 

pagant, i em sembla que el fet que les famílies puguin pagar uns diners pels llibres dels seus fills ha 

de permetre que aquestes famílies ho puguin fer amb tota tranquil·litat. Si n’hi ha alguna que no ho 

pot fer, tenim una cobertura, i aquí tinc les dades d’aquests darrers anys de beques de llibres, on es 

paga la totalitat del llibre. De manera que tenim el curs setze-disset trenta-cinc beques de llibres, del 

disset-divuit trenta-tres, del divuit-dinou trenta-cinc, del dinou-vint trenta-tres. Estem alternant al 

voltant dels trenta o una mica més, que són famílies que s’hi han tingut algun tipus de dificultat, 

Serveis Socials els ha emparat. De manera que la gratuïtat ja hi és. Tampoc veuria bé que 

l’Ajuntament pagués directament a aquelles famílies que s’ho poden permetre. És a dir, que a nivell 

d’administració dels recursos propis de l’Ajuntament, per què hem de pagar diners a través de llibres, 

en aquest cas, a una família que s’ho pot permetre?  

Els paràmetres de Serveis Socials, per ajudes a domicili, tenen molt clar quan una persona ho va a 

demanar, un reglament, un seguit de punts, de manera que si una persona té recursos propis, 

evidentment queda enrere, i l’ajuda aquella es dóna a aquella persona que no té els recursos. Crec 

que aquí hem de fer el mateix, si una persona té els recursos, diguem-ne, al voltant de cent famílies, 

cent cinquanta nens o dos-cents, depèn de la matrícula dels anys que tenim aquí a l’escola, es poden 

pagar, crec que és una malversació per part de l’Ajuntament pagar allò que les famílies ja poden 

pagar.  

En canvi, el que sí que s’ha de fer és garantir, no només per beques de llibres, però per beques a 

nivell escolar, beques de llibres, menjador i per activitats extraescolars, totes tenen una cobertura 

suficient per Serveis Socials que són aquestes xifres que hem comentat. Aquí sí que hem de  

permetre que totes les famílies puguin tenir llibres una vegada ho han explicat. Però trobo que anar a 

pagar allò que la gent ho pot pagar, per part de l’Ajuntament no crec que sigui una via que hàguem 

de subvencionar.  

I encara una altra cosa, ja parlo a nivell ètic i personal, si alguns diners m’he gastat a la meva vida a 

gust, són els diners que em vaig gastar pels llibres dels meus fills. Penso que invertir en cultura a 

nivell familiar, és la inversió més gran que pots fer per un fill. Té un valor afegit que si ho regales, crec 

que tot allò que no val res tampoc es valora tant.  

De manera que el primer punt, ja no el compartim. Sí que hem de tenir una bona xarxa, aquesta per 

descomptat, perquè ningú pugui quedar fora i aquí tindríem aquestes xifres. Però en canvi, fer una 

gratuïtat universal per tots de llibres, hi ha famílies d’Aiguafreda que s’ho poden pagar sense cap 

problema, i per tant, aquí no crec que els hàgem d’anar a subvencionar. 

El segon punt per seguir una mica l’ordre dels que heu presentat, que és el de les ajudes al lloguer, 

aquí no sabem quina quantitat faria falta, però s’han activat un seguit d’ajudes i estan funcionant. És 

a dir, aquesta cobertura ja hi és. I en tot cas, li cedeixo la paraula a la regidora de Serveis Socials, 

l’Elena Font, perquè doni algunes dades d’aquest tema.  
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Intervé la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Elena Font que diu que des de l’Ajuntament a 

través de la Mancomunitat la Plana tenim el servei amb un tècnic d’habitatge que atén totes les 

consultes que se li hagin de fer i que ofereix informació i assessorament, tramitació de prestacions de 

lloguer, tramitació i assessorament en deute de l’habitatge, borsa de l’habitatge, etc. Per donar-vos 

un exemple, l’activitat que hi ha hagut aquest any 2020, tot i la situació de pandèmia, són per 

exemple prestacions per pagament de lloguer: vint-i-tres actuacions, prestacions pel pagament del 

lloguer per majors de seixanta-cinc anys: sis gestions, prestacions extraordinàries per la COVID: tres, 

subvencions a propietaris per a l’IBI de pisos a disposició de la borsa: cinc, pisos llogats en actiu a 

través de la borsa: cinc, a part de diferents tipus de consulta. Des de la borsa d’habitatge: divuit 

consultes, prestacions pel pagament del lloguer: seixanta-una, assessorament vari: deu. Vull dir, que 

hi ha hagut moltes accions que a través del tècnic d’habitatge de la Mancomunitat s’han dut a terme.  

 

Pren la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín i aclareix que ens volem centrar en els joves. I pel 

que has dit, he entès que deies cinc habitatges de lloguer jove. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que ella ha parlat d’habitatge general. 

 

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar quina dada has donat Elena dels joves? 

 

Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font per aclarir que de joves en si cap, 

la dada és en global. L’única que hi ha diferència, que no correspon evidentment a joves són les 

prestacions per pagament de lloguer a majors de seixanta-cinc anys. La resta és a partir del moment 

que hi ha un contracte pel mig. Aquí hi ha en Ramon que fa totes les gestions i inclús fa 

d’intermediari si hi ha alguna situació de no poder pagar, o que s’hagi de fer algun tipus de tracte 

diferent per la situació que es visqui en aquell habitatge.  

 

El Sr. Alcalde aclareix que en aquest cas s’ha de dir que, tal com hem llegit abans, comunicacions que 

ens arriben i que passen a través de junta de govern, els plans que ha activat la Generalitat, la 

Diputació no n’ha activat en aquest cas, aquestes són les que es vinculen per a jovent, i se n’han 

activat molts com per no deixar cap persona jove sense. Que s’hi podrien afegir aquests de més a 

més per part de l’Ajuntament, cert. Que és la proposta que esteu fent. Però, no tenim desempara en 

aquests moments per evitar a la gent jove.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que no tens desempara en els que ja tenen llogat, però els 

que tindrien la intenció de fer-ho? 

 

Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font i aclareix que qualsevol persona 

que necessiti per subvencions de propietaris, el que sigui, tothom pot venir a fer la gestió, demanar 

hora i se l’atent.  
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Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta quina llista d’espera hi ha? Quina possibilitat 

hi ha de quantitat? 

 

Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font per aclarir que a partir d’aquí 

s’indiquen totes les ajudes que hi ha en tràmit en aquell moment, i que tu tens a disposició. Per gent 

jove d’entre divuit i vint-i-cinc anys, hi ha aquest tipus d’ajuda, s’ha de complir això, i si fa falta 

ajudem a emplenar el formulari. Almenys hi ha d’haver un canal que sigui el que ens porti a tirar 

endavant aquestes ajudes. Ara bé, no hi ha aquesta dotació precisa.  

 

El Sr. Alcalde segueix amb el següent punt que estem comentant que és el tercer de destinar ajudes 

per millor l’absència energètica a les llars, bé ja n’hi ha. De fet, estava repassant les ordenances que 

tenim sobre aquest tema, que les hem modificat fa relativament poc, i concretament, a l’ordenança 

primera, a l’article cinc es rebaixa l’IBI de les persones que fan una actuació d’eficiència energètica ja 

sigui tèrmica, solar, geotèrmica, o el que sigui. En aquest cas, la rebaixa de l’IBI de l’any és d’un deu 

per cent. Aquesta és la menor. Però després tenim l’ordenança quatre per impost i l’ordenança setze 

per taxa, que aquí sí que es descompta el noranta-cinc per cent de la quota de l’impost que 

correspon. És a dir que, pràcticament, el cent per cent no es pot, però qui vulgui instal·lar una 

instal·lació d’energia renovable, hem dit aèria solar, tèrmica, geotèrmica o la que sigui, té aquesta 

bonificació. Que a més hi podríem donar aquests diners? Entenc que els proposeu vosaltres, però en 

aquests moments diem el mateix que hem dit abans, no hi ha una desempara de qui vulgui tirar-ho 

endavant. Hi ha una bonificació de l’IBI, que és la més petita, però l’IBI és una quota molt important, 

en canvi, sobre taxa i impost que això s’han de pagar per tots hi és.  

Llavors segueixo amb aquests quinze mil euros que proposeu per un equipament municipal, per un 

coworking aquí tinc la sensació que són aquells que havíeu proposat perquè es fes la instal·lació a la 

part de dalt de l’Ajuntament. Nosaltres vàrem destinar-hi quinze mil euros a aquestes obres d’aquí 

per tal de poder repartir amb més seguretat els treballadors de la casa, perquè això partia d’un 

pressupost de fusteria de sis o set mil euros demanat, un de calefacció perquè a dalt no hi arribava i 

és una extensió de la biomassa que ja teníem aquí baix de quatre o cinc mil més, hi havia una part de 

lampisteria i electricista, que amb total s’arribava als quinze mil euros, per això vàrem destinar 

aquesta quantitat. Aquí clar, en destineu aquesta, però s’hauria de veure a quin lloc es posa i potser 

en faran falta menys o potser més. Això s’hauria d’estudiar bé. 

I finalment l’última, que és la que interessa, perquè es clar, aquests cent cinc mil euros d’on es 

treuen i en feu diverses propostes, una és la de retirar indemnitzacions a càrrecs electes, que 

aquesta ajudaria molt poc perquè són quantitats molt menors. També vull dir que durant l’estat 

d’alarma, a proposta de la CUP i després s’hi va afegir Junts per Aiguafreda, els regidors no van 

cobrar durant totes les sessions. Ja ho hem fet això, hi ha hagut una part d’aportació de grups 

almenys per part d’aquests dos grups de cara al pressupost municipal. Llavors citeu a més a més, 

utilitzar romanent. Aquest té problemes legals. L’últim, vaig pel més fàcil, que és demanar un crèdit, 

un préstec, sí. Aquest és el sistema més ràpid per tenir els diners. El de romanent és molt complicat 

de justificar que amb diners que tenim com a romanent que són col·lectius, estem subvencionant per 

exemple el punt u, que van directes a butxaques de famílies que ja tenen la possibilitat de pagar els 
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llibres.  És a dir, una vegada escoltades totes les propostes de finançament veig que ens hauríem de 

quedar amb el crèdit. El nostre grup no hi votarem a favor per aquests arguments que hem dit i que 

hem explicat avui i també l’altre dia. Si hi ha alguna cosa a comentar... 

 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres també hi votarem en contra, 

perquè és una moció que està presentada per mesures de caire social per la COVID-19, és a dir, per 

tota aquella gent que ha estat afectada per la COVID-19. Llavors, creiem que han de ser ajudes 

socials per la gent que realment ho necessita.  

Estem d’acord amb el què diu en Miquel sobre material de l’escola per tota la gent, quan hi ha gent 

que s’ho pot permetre. Nosaltres creiem que l’ensenyança ha de ser lliure i gratuïta, i els llibres 

haurien de ser gratuïts per totes les escoles i per tots els nens. Però, tal com estem ara, amb la 

situació en què estem, creiem que hauria de ser una ajuda per la gent que realment ho necessita. 

Les quatre propostes em semblen bé,  però no dins d’aquesta moció de mesures per la COVID-19. 

Com a propostes o per fer un pla d’actuació d’una altra cosa diferent sí que ens semblen bé, perquè 

són bones propostes. Però no dins de demanar un crèdit de cent cinc mil euros per afrontar el tema 

de la COVID.  

Ajudes de trenta-cinc mil euros pel lloguer dels joves, potser s’haurien de donar a totes les famílies 

que ho necessiten. Hi ha moltes famílies que no poden pagar lloguer, aigua, gas, llum, etc. Creiem 

que aquest és el problema, tota aquesta gent que s’ha quedat a l’atur.  

Després, tot el de l’eficiència energètica per nosaltres és genial, però no dins d’aquí, perquè la gent 

que necessita ajudes precisament és gent que segurament no té un habitatge propi, sinó que està de 

lloguer. I si té un habitatge propi, segurament no pot pagar la hipoteca i no està per fer obres per 

posar plaques solars i coses d’aquestes. Per això diem que està mal plantejat per presentar-ho dins 

de mesures contra la COVID.  

El coworking també ens sembla molt bé, però clar, ubicar-ho aquí dins, aquestes ajudes potser no és 

la manera. Això ha de ser un pla d’actuació amb una cosa diferent i no dins d’ajudes a la COVID. Amb 

la COVID el què hem de fer és això, ajudar, i sobretot, qui més perjudicat ha estat a Aiguafreda com a 

empreses són els bars i restaurants, i no hi ha cap ajuda per aquests, i realment les han passat molt 

“canutes” perquè han hagut de tancar molt de temps. Creiem que les mesures de la COVID han de 

ser més adreçades a les famílies que ho necessiten, bars i restaurants i empreses que hagin hagut de 

tancar i s’hagin quedat al descobert. Creiem que va per aquí.  

I finalment, això d’eliminar les indemnitzacions dels regidors estic amb el què ha dit en Miquel, que 

tampoc ajudaria gaire. I després, la gent que està al govern no cobrés absolutament res, jo no sé si 

algú estaria disposat a sacrificar totes les hores que es necessiten per treballar altruistament. Potser 

sí rebaixar-ho una mica, però en tot cas no arribaria per ajudar a tot això.  

I demanar un préstec ens sembla que és massa. Les propostes ens agraden, però creiem que 

s’haurien de publicar en algun altre lloc.  

 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies i pregunta si algú vol fer algun altre comentari. 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que no sé si val la pena comentar res. 
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Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa i diu que jo crec que no Salvador. 

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que no val la pena perquè sempre estem amb el 

mateix. Estic d’acord que no està bé, és a dir, si mires la puresa del redactat es podria fer diferent, 

però simplement s’ha tornat a presentar perquè en el seu dia quan vàrem forçar un ple extraordinari 

per culpa de les dates, no es va poder tractar. Però haguéssim presentat el que haguéssim presentat, 

ens sortiria que no. I això sí que és la realitat que tenim en aquest Ajuntament. Qualsevol proposta 

que vingui d’aquest cantó sempre o ho han fet, o ja ho estan fent, o ja ho faran. Aquesta és la 

realitat. Per tant, no val la pena que en tornem a presentar cap més, i que consti en acta.  

 

El Sr. Alcalde diu que el comentari no el podem compartir, perquè acabem d’aprovar una moció que 

heu presentat.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu collons, un incompliment he presentat. Una cosa que no has 

complert durant dos anys! No l’has complert, perquè la llei que vas fer tu en el primer decret diu que 

pagaràs cada trimestre, i has estat un any i mig sense pagar! Fins que vaig venir-ho a reclamar! 

Simplement és la que has aprovat Miquel, i és veritat!  

 

El Sr. Alcalde demana que ens calmem una mica. Això ho paga l’Ajuntament o ho paga Secretaria i 

Serveis Econòmics? 

 

Respon el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que l’Ajuntament.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu però no l’equip de govern, ho paga Secretaria i Serveis 

Econòmics. Llavors, a partir d’aquesta dilació que va haver-hi en el temps, un dia parlant-ne es va dir: 

doncs mira, seria interessant fer-ho cada mes. Però no per incompliment de l’alcalde, que no té cap 

caixa de diners. Secretaria tal com paga el grup d’ERC o el de la CUP, també paga el grup de Junts per 

Aiguafreda, som igual de perjudicats.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que ja ho sé. Però vol dir que la normativa, el protocol de 

treball no estava ben fixat doncs. Perquè igual que suposo que quan feu la llista de les factures que 

aproveu cada Comissió de Govern, se sobreentén que aquesta llista va als serveis administratius i la 

paguen, si hi ha coses que s’escapen, què? Què passa? Alguna cosa ens falla en el protocol. Per què si 

en el primer decret diem que això és una cosa i no està anotat enlloc, i passa un any i mig, i fins que 

ho reclames: tu què passa que no es paga això? I no t’ho dic per la quantitat eh, ho revisem els 

protocols aquests o alguna cosa ens falla també. I estic d’acord que l’has aprovat, evidentment. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que els acabem d’aprovar.  

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que siguem realistes. Igual que ens has atacat a 

vegades que hem votat que no amb coses com l’escola i tal, per motius de lèxic o de filosofia. 
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Sincerament, no dic que ho feu malament, no ho hem dit mai nosaltres. El que sí que podem 

començar a afirmar, quan ja portem mitja legislatura és que de propostes nostres no en voleu cap, 

perquè no se n’aprova mai quasi bé cap. Ni d’aquells senyors ni dels nostres. Que siguin un cert 

sentit. 

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que tot el que presenteu té sentit. No entrarem ara aquí, perquè surt del 

que estem debatent. 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que no ho sé. Ja en començo a dubtar tu. No hem 

d’entrar pas aquí, es vota la moció i punt. 

 

El Sr. Alcalde diu que havent-hi tots els punts exposats, procediríem a la votació de la moció que ha 

presentat el grup municipal d’ERC, que són aquestes mesures per fer front a la COVID-19 

d’Aiguafreda. 

 

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 en contra del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

 

MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA  

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del 

Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim intent 

de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, eco-

nòmics i culturals de Catalunya. 

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat 

catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i lliber-

tats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la 

via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió polí-

tica del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un 

procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la 

ciutadania amb el seu vot. 

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de for-

ma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-

se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolu-

ció judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades 

per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'oc-

tubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodetermina-

ció i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos adminis-

tratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de 
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Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre 

l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades. 

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’estan 

produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca d´imparcialitat de 

jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d’innocència, 

presó preventiva injustificada, etc. 

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les 

basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge 

predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions fla-

grants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, 

el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades. 

 

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal 

Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant el Tribunal 

Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui 

tindrà l’última paraula. 

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d’un 

conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei 

d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política. 

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per a 

situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit ob-

jectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles ad-

ministrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, orga-

nització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés 

participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'au-

todeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la fina-

litat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritats governamentals o 

jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de 

l'esmentat referèndum. 

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació, la 

República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels 

presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de 

pensament polític i llibertat de reunió i d’associació. 

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, 

polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és possible un diàleg 

democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de 

l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 
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Per aquests motius, el grup municipal d’ERC-Aiguafreda proposa al ple de l’Ajuntament d'Aiguafreda 

l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia 

penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció 

de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials 

d'una societat democràtica. 

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar 

a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol 

tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i 

expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita demo-

cràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes 

o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 

2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació 

i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 

efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeter-

minació de Catalunya. 

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin 

els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen 

part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fona-

mentals. 

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a 

una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de 

totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a 

reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets 

civils i polítics. 

5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 

Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 

 

El Sr. Alcalde aclareix que aquesta moció que presenta el grup municipal d’ERC de suport a l’amnistia. 

Aquesta també la teníem presentada com a Junts per Aiguafreda, ja n’havíem parlat en el seu 

moment, de manera que nosaltres l’hem retirat de l’ordre del dia, i entenem que la nostra 

representa l’esperit és la mateixa.  

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres també hi votarem a favor. 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per UNANIMITAT per, sis 

(6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal 

Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

 

MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL 

El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció el dia 

16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del terrorisme i de 

calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62 mis-

satges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016. Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha in-

gressat a presó per haver fet sentir la seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat 

en tota democràcia consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Es-

panyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que 

està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de 

drets fonamentals. 

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article 19è de 

la Declaració Universal dels Drets Humans. L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjec-

tius i obsolets, s’han esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme 

i del franquisme mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests mo-

viments antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat 

d’expressió. 

Per tot això, el municipi d’Aiguafreda, aprova els següents ACORDS: 

1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en entredit les 

garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels pilars de tota demo-

cràcia. 

2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la defensa 

dels drets fonamentals de tota la ciutadania. 

3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament a través 

de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport. 

4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i on es 

protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 

5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis per la Inde-

pendència. 

 

El Sr. Alcalde diu que des del nostre grup hi donarem suport. Estem a favor de la llibertat d’expressió 

i per tant, no entrarem amb més detalls. 
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Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres també hi votarem a favor. 

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per UNANIMITAT per, sis 

(6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal 

Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

JUNTS PER AIGUAFREDA 

 

MOCIÓ PERQUÈ LES ENTITATS BANCÀRIES OFEREIXIN UN SERVEI DE QUALITAT 

 

AL SERVEI DE LA BANCA? AL SERVEI DE LA BANCA? 

 

Part expositiva: 

 

La presentació d’aquesta moció neix de la constatació diària que la banca dóna per suposat que tots 

nosaltres estarem al seu servei per a arribar a assolir el seu objectiu: enriquir-se amb el nostre 

treball. Durant l’any 2019 els beneficis de la banca van caure un 24% si ho comparem amb els 

obtinguts l’any 2018. En lloc de guanyar 15.140 milions únicament en van guanyar 12.250. Els 

interessos de la banca han tingut un increment del 3,8%. Les comissions han baixat un 0,1%, i han 

estat de 9.797 milions. La Banca diu que té pèrdues. Això, en el seu llenguatge, significa que ara 

guanya menys que abans, i quan se n’adona, es neguiteja i adopta un camí que creu que li ha de 

facilitar tornar a tenir grans beneficis. Com que vol beneficis, tanca sucursals, acomiada personal i 

redueix l’horari obert a tothom per a centrar la seva atenció en empreses i en gent amb diners. Però 

malgrat aquestes reduccions en la prestació del que se’n diu “servei”, aspira a cobrar noves i 

quantioses comissions. Servei? Segur? Com que té menys personal i amb un horari obert a tothom 

més reduït, moltes de les gestions que es feien a la finestreta ara s’han de fer amb l’ordinador o per 

caixa oberta. Hi ha qui li costa de situar-se amb el caixer, són pocs, però existeixen. Hi ha qui no es 

refia de donar a caixa oberta el seu número de compte per por als pirates informàtics. Pot semblar 

absurd perquè hi ha molta protecció però, si Facebook o Twiter poden ser assaltades, una banca 

encara pot ser més vulnerable. Hi ha gent gran, o no tan gran, que no és capaç de fer front al 

llenguatge burocràtic de les màquines sense la presència d’una persona que l’ajudi a entendre què se 

li demana, com pot contestar-ho, què necessita. Es senten insegurs. Aquest problema afecta a molts 

ciutadans, i els ajuntaments se l’han de plantejar. La informàtica és el present i el futur, però molta 

gent no té la informàtica ni com a present ni com a futur, perquè no ha format part del seu passat. 

Cal cercar respostes per a resoldre aquesta situació: Es tracta d’una situació transitòria perquè les 

noves generacions, més escolaritzades i amb un entorn digitals inexistent fins no fa massa anys, 

estaran més preparades i el mateix entorn suposarà un estímul permanent per a l’actualització 

funcional. Un ajuntament no hauria de permetre que una part dels seus ciutadans quedessin 

bandejats per la Banca, una banca que sí que ha volgut els seus diners en un passat i n’ha tret 

benefici. O posat en risc la seva economia intentant vendre’ls productes tòxics o impulsat per una 

publicitat enganyosa. Una banca que encara ens deu a tots 64.000 milions del rescat bancari. Però la 
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situació va més enllà, molt més enllà en el cas de molta gent gran. El maltractament de la Banca és 

un maltractament que es publicita, que utilitza la situació de feblesa del col·lectiu per a eixamplar el 

seu negoci, i per tant pot ser un terreny on es produeixin situacions de maltractament. La fragilitat 

física, cognitiva, la soledat, les pors, la inseguretat econòmica poden fer que algunes persones 

acceptin plantejaments financers que beneficien molt més a la institució que no a la persona gran. 

Ens referim a la renda garantida, la hipoteca inversa, la Renda per a Majors... productes que 

serveixen per enriquir més qui més té i per xuclar uns euros a qui en té més necessitat. La situació és 

tan descarada que utilitzen asseguradores externes per no implicar el nom de la institució bancària 

en el producte financer que ells mateixos saben amoral. 

 

És per tot això que sotmetem a la vostra consideració les següents propostes: 

 

Part propositiva 

− Demanem que les entitats financeres reforcin els recursos per tal d’oferir un servei adequat du-

rant tot l’horari d’oficina per cobrir les necessitats dels usuaris. En especial a la gent gran que no 

pot accedir a les gestions online i es veu abocada a situacions penoses a l’hora d’accedir a les ofi-

cines bancàries. 

− Demanem un servei de qualitat especialitzat en atenció als usuaris per tal de donar resposta a les 

diferents necessitats de cada usuari/a. 

− Instem a les entitats bancàries a donar la informació adequada sobre els serveis i productes 

− Demanem a aquest ajuntament que traslladi la proposta a la Federació de Municipis, l’Associació 

de Municipis i el Consell Comarcal. 

 

El Sr. Alcalde comenta que la intenció de presentar-la ve a partir de fets reals que ens hem trobat 

durant la pandèmia, especialment aquí a Aiguafreda amb les entitats bancàries per part de persones 

grans. Llavors, la moció aquesta que s’ha presentat a diferents ajuntaments amb aquest motiu 

intenta recollir aquest esperit. 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que hi estem d’acord. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres, més que res, som partidaris d’una 

banca pública, per tant, estem en contra, però votarem a favor perquè creiem que sí, que s’ha de 

donar més servei a les persones, però en principi, mentre no hi hagi una banca pública, que és una 

mica difícil que hi hagi, però vaja, creiem que està bé, s’han d’ajudar les persones grans i que això s’hi 

ha trobat tothom a tot arreu, amb les oficines tancades. En principi, i com a mínim, s’hauria d’ajudar 

a la gent. Votarem a favor nosaltres. 

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per UNANIMITAT, sis (6) 

vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal 

Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  
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5.2. Precs i preguntes  

 

CUP AIGUAFREDA AMUNT 
 
Donada la recent celebració dels primers pressupostos participatius de la història d’Aiguafreda, des 

de la CUP volem fer les següents preguntes: 

 

1. En quin estat es troba el procés dels pressupostos participatius i com i quan es comunica-

ran i s’executaran els projectes més votats? 

 

2. Està previst tornar a organitzar uns pressupostos participatius? Cada quant?  

 

3. Està previst augmentar l’import dedicat als pressupostos participatius? 

 

4. Està previst que en futures edicions dels pressupostos participatius seran les aiguafreden-

ques i els aiguafredencs qui puguin presentar propostes de projectes per als pressupostos 

participatius en lloc de votar projectes propostes per l’Ajuntament? 

 

El Sr. Alcalde diu que anem a contestar aquests punts, com es troben, com ha anat, etc. Estem repar-

tint un full que ens servirà una mica de guió per fer una valoració de com ha anat amb els resultats 

que tenim. Són uns quadres-resum de com ha anat aquesta primera temptativa de pressupostos 

participatius. A dalt hi ha un requadre que diu el cens. El cens no és l’electoral normal, sinó que és un 

cens amb els majors de setze anys, perquè la llei catalana de consultes això ho permet.  

Del cens vam tenir aquests vots que hi ha aquí pintats de color vermell la qual cosa representa que la 

participació va ser d’un nou coma quatre per cent. Vam tenir un total de cinquanta-un vots presenci-

als i un total de cent cinquanta-vuit vots telemàtics. En tots els casos vam tenir un control al detall de 

com anava. La votació telemàtica es va fer a través d’un codi QR, i anava directament a una base de 

dades que permetia fer un filtre directe de les persones o que no estaven al cens, que ens vàrem 

trobar en algun cas que vàrem haver de descartar, o que no complien els requisits per ser menor de 

setze anys. En el cas dels vots presencials no hi va haver cap problema. On diu vots telemàtics n’hi ha 

hagut nou de no vàlids per aquests motius. El total són aquests dos-cents nou, que representen 

aquest percentatge de participació que està en aquest gràfic de pastís. Va haver-hi una alta participa-

ció telemàtica cent cinquanta-vuit persones, un setanta-sis per cent, mentre que la votació presenci-

al va ser d’un vint-i-quatre per cent.  

La separació dels vots la tenim explicada en el gràfic del mig. Per cada una de les deu propostes que 

hi havia, com va anar repartit. Hem de dir que estem contents d’una cosa, i és que les propostes, 

com s’ha comentat abans, sortien d’iniciatives que ens han fet arribar diferents persones, i d’altres 

de necessitats que hem detectat nosaltres. La relació era molt més llarga i arribava a l’entorn de les 

vint. Des de Secretaria ens en van desestimar moltes i des de Serveis Tècnics també, per la seva invi-

abilitat de ser dutes a terme dintre el capítol sis que és el d’inversions. Finalment, les que van quedar 

són les que són viables a nivell de procediment administratiu. D’aquestes vàrem mirar que tinguessin 
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aspectes diversos, des de diferents barris del poble, com diferents aspectes de la vida social. El resul-

tat ha sortit bastant repartit, la qual cosa ens agrada perquè hi ha gent que s’ha mobilitzat per tots 

els punts. Sí que n’hi ha una que ha tingut molt poca participació, però la resta ha tingut una partici-

pació elevada.  

Repartint-ho per grups d’edat que aquí no hi surt, aquí hem de dir que el grup més elevat és el de 

persones del voltant dels cinquanta, seixanta-cinc anys. Hi ha hagut una participació molt baixa de 

gent jove, i això ho hem d’explicar, perquè tot i fer-ho a través d’un codi QR i telemàticament d’una 

manera més o menys dinàmica ha portat poca participació. També hi ha hagut molta participació de 

majors de seixanta-cinc anys, que aquests majoritàriament ho van fer de manera presencial i no te-

lemàticament.  

El procés va durar tres setmanes i el resultat és aquest d’aquí. Si voleu el repassem:  

En primer lloc és fer aquestes estructures per l’escola, i de pas mentre ho vaig explicant vaig contes-

tant la pregunta que s’ha fet sobre com es troba. Doncs tenim el projecte, l’ha presentat l’escola amb 

l’AMPA i està en fase d’adjudicació per tal d’implementar en el pati l’estructura aquesta. Aquest pro-

jecte tenia un pressupost de quinze mil euros.  

El segon punt que va sortir més votat va ser l’esterilització d’animals de carrer, especialment colònies 

de gat. Aquí hem contactat amb Vadegats, que és l’associació que tenim aquí al poble, i tenim pres-

supostos de més d’una empresa per tal que ens passin, els tenim ja, ens ho han passat, el que suposa 

esterilitzar un mascle i una femella, i a partir d’aquí, aquesta empresa d’acord amb Vadegats farà un 

control de les colònies esterilitzant el total de gats que dóna aquests quatre mil euros destinats, que 

estarà al voltant entre els cinquanta i els seixanta animals, barrejant mascles i femelles.  

El que va quedar en tercer lloc va ser un tema de via pública, que és l’eixamplament de la vorera del 

carrer Mossèn Josep Salvans, que és el tram que hi ha al costat del Casal Sant Jordi. És un tram molt 

estret i perillós, allà s’eixampla molt el carrer, i es perden els aparcaments que hi ha en benefici de 

l’eixamplada de la vorera per dues bandes. Això té repercussions en el carrer de més amunt i més 

avall, passat la carretera, que després ja en parlarem. 

Finalment, el que va quedar en quart lloc, que també entra dins aquests trenta-cinc mil que hi haví-

em destinat, que és arreglar un tros de la vauma a mig carrer d’Avencó, i és que després del despre-

niment que vam tenir allà s’hi ha posat unes estructures New Jersey que protegeixen. No les podem 

treure segons els geòlegs, però no són boniques. Fan lleig, i el que s’hi posarà seran uns gabions de 

pedra natural que faran la mateixa funció i després és perimetrar el sector amb una balla de fusta. És 

endreçar aquest sector. Aquí la gent d’Avencó es va mobilitzar.  

Les altres que han quedat fora dels trenta-cinc mil euros doncs, queden pendents per altres anys, o 

bé, si alguna per necessitat creiem que és important, l’Ajuntament pot decidir dur-les a terme.  

El repartiment de baix, de les columnes, simplement diu per cada un dels punts quina part de vot 

presencial i telemàtic tenia.  

Altres preguntes que heu fet sobre aquest punt. Es tornarà a fer una altra vegada? La intenció és que 

sí de cara a l’any que ve. Està previst augmentar l’import, d’entrada creiem que aquesta quantitat és 

prou generosa pel cas de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Hem estat revisant altres pressupostos partici-

patius de pobles com el nostre, el cas de Cànoves i Samalús que hi destinen una quantitat menor, i 

altres més grans com el cas de Tona, que hi destina una quantitat de cinquanta mil euros que contant 
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que Tona té vuit mil habitants i un pressupost força elevat no està amb tanta diferència d’Aiguafreda. 

I finalment el de Vic, aquest va començar amb molta experiència, igual que a la Garriga, van comen-

çar fent uns pressupostos globals i finalment els han seccionat per barris, i destinen dos-cents mil 

euros. Una quantitat molt elevada. Però Vic té quaranta mil habitants. Aquesta quantitat la veiem 

suficient, tot i que no es descarta que es pugui ampliar en algun moment.  

Seguint el següent punt de les preguntes que hi ha, és el de si està previst que en un futur la gent hi 

pugui participar. D’entrada aquesta és la nostra intenció, on prèviament a la votació la gent hi parti-

cipi. Però per experiències i per converses amb altres equips de govern s’ha trobat que de manera 

benintencionada, tothom proposa moltes propostes que creuen que són interessant, però a nivell de 

procediment que encaixi dins el què és el capítol concret, en aquest cas el sis d’inversions, no són 

viables. La qual cosa ha generat frustració i sensació per part de la gent que encara que hagin propo-

sat, l’Ajuntament no els hi ha fet cas. Totes, exceptuant-ne unes que han sigut per part de l’equip de 

govern, han sigut de propostes que ens feia la mateixa gent. Si ho tirem endavant per aquesta via o 

no, les que es proposin en altres anys continuaran sortint de peticions que hi ha. 

 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i pregunta si s’obrirà un període on la gent pre-

senti propostes.  

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que ho hem d’acabar de debatre. En molts llocs es fa. Pràcticament, els 

pressupostos participatius tenen dues fases: la primera de propostes de la gent, on els serveis tècnics 

fan el filtratge, i llavors se’n proposen unes quantes. D’entrada, és el primer any que ho fem, hem 

d’anar progressant i millorant de cara a altres anys. L’experiència no ha sigut dolenta. La participació 

és baixa, tot i això, aquest nou coma quatre és superior al tres per cent de mitjana que hi ha en pres-

supostos d’aquest estil i el quatre per cent que hi ha a Vic, que ho hem comentat ara. En general, sol 

ser molt baixa a tot arreu, malgrat que es faci per diferents vies de participació com són la presencial 

i la telemàtica. 

 

Pren la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar referent al tema de l’adjudicació del 

projecte del pati, ja està fet? Està consensuat amb l’escola? 

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que el projecte el tenim, el tenen els Serveis Tècnics. Han contactat amb 

l’empresa que l’han presentat. I sí que està consensuat amb l’escola.  

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

 

• Pregunta 1: Al ple del mes de juny de 2020 se’ns va dir que secretaria ens informaria si 

existia alguna memòria de les reunions del consell de regidors i regidores de les anteriors 

legislatures des de la seva creació l'any 2011. Podrien confirmar o no la seva existència?  

 

Segons les normes de funcionament d’aquest òrgan, el Consell editarà anualment una 

memòria de les seves activitats.  
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Quan es disposarà de la memòria de l’any 2020?  

 

Tenint en compte que els òrgans complementaris han de respondre als principis d’eficàcia, 

economia organitzativa i participació ciutadana voldríem que ens expliquin on veuen 

aquests principis en un òrgan complementari tan poc transparent, almenys en les anteriors 

legislatures. 

 

Secretaria no forma part de les sessions del Consell de regidors, no disposa de la informació. Totes 

les peticions d’informació s’han de dirigir a l’Alcaldia, secretaria tramita i gestiona no respon dels 

compromisos polítics. 

 

El Sr. Alcalde diu que Secretaria ja ha contestat des d’allà, el que sí que us passem és la memòria. 

Pensàvem passar-la en el primer ple, però no va ser possible. N’hi ha una per grup. És el balanç de 

totes les sessions que hi ha hagut durant tot l’any 2020 per part del Consell de Regidors explicant el 

detall de deliberació i els temes que s’han tractat, que poden ser complementaris dels que es 

tracten en Junta de Govern, però aquí es va més al detall amb temes que no tenim registrats. Aquí, 

en aquest cas, a començament de cada any, tenim l’obligació de presentar la memòria i de les que 

heu demanat. Sé que des de Secretaria no s’han trobat, no les tenen.  

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que igual que abans m’he emprenyat, aquí sí que 

et felicito perquè almenys compleixes, cosa que no ha fet el teu antecessor des del 2011 i que 

l’oposició que hi havia en aquest període no ho va demanar mai. 

 

Intervé el Sr. Alcalde per aclarir que a les Juntes de Govern hi ha presència forçosa de la Secretària. 

En els plens hi ha presència forçosa de Secretaria, en el Consell de Regidors no hi ha cap membre de 

Secretaria, llavors l’autoritat allà recau en l’alcalde, i correspon a l’alcalde donar fe i compte d’allò 

que es tracta en el Consell de Regidors, que és el que fem ara aquí. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu per això t’ho dic, a la teva legislatura s’està complint des 

que ho vàrem demanar. D’aquesta legislatura amb això no hi ha res a dir. Si mires la pregunta és 

evident que podem pensar que on és la transparència en unes sessions d’uns anys que no hi ha 

hagut això. Perquè clar, nosaltres volem entendre que vosaltres esteu fent les reunions de regidors 

per treballar i que per això cobreu. El què no vull entendre és que les reunions de regidors només 

són per cobrar i no agafar la responsabilitat d’un mínim de transparència. 

 

Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font que diu Salvador, aquí em sembla 

que aquí has patinat fort. Rumia les coses abans de dir-les. T’ho demano si us plau, perquè avui no 

hi ha gaire respecte. I em sembla que sempre se us ha tractat amb molt de respecte. Per tant, 

demano el mateix, amb tots els que estem aquí asseguts. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que totes les hores que s’inverteixen per part de l’equip de govern són per 
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treballar. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que evidentment que són per treballar. 

 

El Sr. Alcalde diu que s’ha fet una insinuació que no m’ha agradat.  

 

Intervé la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font i diu que no, gens ni mica! 

 

El Sr. Alcalde diu que en aquest cas aclarim-ho.  

 

Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font i diu és igual.  

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu a veure, el què jo he dit és que en aquesta 

legislatura esteu demostrant que hi és. Punt. 

 

El Sr. Alcalde diu que això d’acord.  

 

Segueix amb la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que en les dues anteriors, en la meva 

opinió, l’equip de govern no, sinó el responsable de fer-ho no ho va fer, i l’oposició també es va 

equivocar en no demanar-ho. Perquè entenc que quan s’ha creat un ordre que es diu per eficàcia i 

transparència, l’han de crear bé. I per tant, ara l’esteu complint. La meva opinió és que des del 2011 

no s’ha complert satisfactòriament. Ja està.  

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que bé, en tot cas, el debat d’aquella legislatura no en puc respondre pel 

que em correspon.  

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que no pot pas respondre el què no et toca. 

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que en tot cas, sí que vull explicar que tots els regidors d’aquest 

Ajuntament, tots els regidors que formen part de la Junta de Govern treballen moltes més hores 

que la percepció que els hi correspon vindria a compensar. Això segur eh. I la prova és que em 

sembla que amb resultats es veu que hi ha una dedicació plena i completa. Feta aquesta observació 

passaríem a la següent pregunta que també presenta el grup municipal d’ERC.  

 

• Pregunta 2: Ara que s’acosta l’equador del mandat creiem que seria un bon moment per 

valorar el compliment i l’estat actual o previst de les mesures contra el canvi climàtic i la 

crisi ambiental que es van aprovar, entre d’altres vegades, al ple ordinari de maig del 2020 

a proposta del grup municipal CUP Aiguafreda - Amunt i amb els vots a favor de tots els 

grups municipals, els que tots, en més o menys mesura, incorporem als nostres programes 

de govern.  

En quin punt es troben les diferents accions que està portant a terme l’ajuntament?  
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- Foment del cotxe elèctric  

- Panells d’aïllament acústic  

- Aparcaments per a bicicletes a diferents espais del municipi  

- Estudi de mobilitat sostenible dels habitants d’Aiguafreda  

- Comissió conjunta amb l’AMPA de l’Escola La Muntanya per a fomentar la mobilitat a peu 

i en bicicleta per anar a l’escola.  

- Converses conjuntes amb l’ajuntament de St. Martí de Centelles amb la Generalitat de 

Catalunya per a pressionar el desdoblament de la línia de tren.  

- Establiment d’un espai segur de recepció de paqueteria al poble. 

El Sr. Alcalde diu que en tot cas, aquí, fem una cosa. Anem responent punt per punt, perquè hi ha 

molts punts. En el cas del foment del cotxe elèctric, hem acabat les obres, no sé si heu vist que hem 

estat un temps amb obres aquí a la Plaça de l’Ajuntament, que porten la connexió per tal que la 

plaça més propera a la zona de persones discapacitades que està al costat dels vigilants municipals 

hi hagi una estació de càrrega de cotxes elèctrics. Tindrà dues mànegues. Estem amb tractes amb 

l’ACM, ara ja hi hem fet arribar la nostra part de feina, que és fer arribar la connexió que és d’una 

potència determinada, no és una connexió estàndard. Per tal que instal·lin l’estació de càrrega. 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta si són aquests forats que s’estaven fent 

últimament.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que sí, i si ho veieu en surt un cable. Això és la connexió. 

Només faltarà posar-hi el “poste” i quedarà resolta aquesta qüestió. Vaig seguint. Sobre els panells 

d’aïllament acústic, tenim la confirmació que el departament ha fet la licitació d’aquests panells. I 

això anava junt amb un seguit de mesures que us vàrem repartir en un ple vinculades a la C-17, una 

de les quals era de senyalització, que no sé si ho haureu vist que justament aquests dies estan fent 

una nova senyalització per marcar un radar que es va demanar, un radar de tram i també la 

indicació de l’entrada d’Aiguafreda sud. La licitació està en procés obert. No està tancat. No ens han 

dit quan s’instal·larà. A partir d’aquí sabem que les gestions van fer efecte, però la instal·lació física 

no en tenim cap. Segueixo amb la següent, que és l’aparcament de bicicletes a diferents espais del 

municipi i la següent que és l’estudi de mobilitat. Aquí sí que hem de dir que tenim un estudi o un 

guió que contempla diferents punts que afecten el municipi, i li dono la paraula al regidor Enric 

Cruells per tal que pugui detallar alguns aspectes més de la mobilitat i del tema de les bicicletes. 

 

Pren la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells i diu que referent a la mobilitat 

m’agradaria fer un petit resum d’actuacions que ja s’han fet fins ara. Una d’elles és a la zona del 

Puig-sec que hi ha hagut uns canvis de direcció a petició dels veïns, on s’han posat unes bandes 

reductores i s’ha pintat algun pas de vianants.  

En tema de mobilitat també s’ha fet al Passeig, s’han pintat passos de vianants nous, amb els 

rebaixos corresponents, se n’han de fer més, però hi ha els del Passeig de Catalunya i els del Carrer 

Avencó. També s’ha fet una zona trenta a la carretera que comprèn el tram des del Puig-Sec fins 
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una mica més amunt del Pontasco, i ara estem amb mesures d’aplicació immediata, una d’elles és la 

vorera que en parlava el Miquel del Carrer Mossèn Josep Salvans, que això implicarà que en aquell 

encreuament s’hi hagi de fer el rebaix pels passos de vianants i que quedi tota aquella zona neta.  

També s’ha fet un estudi que es durà a terme que és el Passeig amb el Pau Casals quan puguem, 

també en tindrà un, per poder creuar el Passeig i accedir al Carrer Núria i anar al supermercat, que 

és una zona que entre l’escola i els busos i l’activitat comercial que hi ha allà també està molt 

demanada.  

I després hi ha una mesura d’aplicació immediata que això ho començarem la setmana que ve, que 

va molt vinculada amb el tema de les bicicletes, us passo un planell a cadascú. Si veieu el planell, 

comencem per la Plaça de l’Ajuntament, aquí s’instal·larà un aparcament de bicicletes, i si anem 

tirant avall, quan arribem a la Plaça Major, es trauran els aparcaments i serà una zona de càrrega i 

descàrrega, vertical. Perquè fins ara estàvem amb els aparcaments esbiaixats i això provocava molts 

problemes de pas, problemes amb els edificis, i només serà de càrrega i descarrega, la gent podrà 

anar a comprar, parar un moment, però no serà d’estacionament com estava marcat com fins ara 

amb línies blaves i on es podia aparcar. Si tirem més avall, a la Plaça 1 d’octubre també hi va un 

aparca bicicletes. Des d’aquí fins a baix a la rotonda del Corte Inglés, perquè ens entenguem, fent 

un estudi tècnic i consultant amb els veïns, haureu vist que s’han fet proves per tot un conjunt de 

problemàtiques, baixant a la vorera esquerra s’hi col·locaran unes jardineres. Això implicarà reduir i 

poder implementar la zona vint per reduir la velocitat dels cotxes en aquest carrer. Al final de tot, a 

la zona d’El Racó també s’hi posa una zona de càrrega i descàrrega pels quatres comerços que hi ha 

allà. Això ja està tot a punt, i si el temps ho permet, les obres començaran el vint-i-dos, que és la 

setmana que ve, perquè anava lligat amb les jardineres amb TAC OSONA per poder tenir la planta 

per poder-la plantar. 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que entenc que de les jardineres a la paret on 

estan serà per on la gent ha de poder passar bé per la vorera. 

  

Reprèn la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells i aclareix que precisament 

estaran a la banda esquerra, perquè a la banda dreta no es compleix amb la normativa perquè és 

més estret. També ens trobem que a la primera casa de l’1 d’octubre a la banda dreta hi ha sis 

guals, per tant, aquest tros també quedaria molt malmès. A veure si fent-ho així podem facilitar 

molt més bé la mobilitat en aquest sector que és molt problemàtic. I després, a l’arribar aquí a baix 

de tot, l’altre aparca bicicletes anirà aquí.  

Hi ha un altre aparca bicicletes que apareix en aquest planell, que és el Camp d’Esports. N’hi ha un a 

la Piscina de dalt, i llavors n’hi ha un altre que anirà ubicat aquí a baix al Camp d’Esports. Estàvem 

estudiant si posar-lo a dins o a fora. Ho hem d’acabar de parlar.  

Després també, s’ha estudiat i es farà al Carrer d’Avencó, al principi, abans parlàvem de la vauma, 

doncs de la Font d’en Valdomero fins al Pont del Xoriguer, allà, a petició dels veïns, fent un estudi 

de mobilitat, es crearan unes illes, perquè si ara es troben dos cotxes o furgonetes, no s’hi passa, o 

la gent que té guals té dificultats per sortir, es crearan unes petites illetes on no s’hi podrà aparcar. 

Així si es creuen dos cotxes, un d’ells es podrà posar a la illeta i s’aconseguirà passar. Això serà 
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d’execució immediata.  

I després estem fent un estudi, que aquest potser haurem de consensuar, perquè és una mica més 

complexa i s’hi està treballant, que és fer el Passeig en una sola direcció. No vol dir que tot sigui en 

una sola direcció. S’hi està treballant amb vàries patents, tot fent unes illetes. Si us hi fixeu, quan 

entrem a Aiguafreda des de la zona del Leiro perquè ens entenguem, aquella illa pot circumval·lar, 

si dividim tots els trams es pot fer això. S’ha de consensuar bé amb el veïnatge. Però ara mateix el 

Passeig és un problema.   

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que si, però en tens més de problemes. No sé si era ahir o 

avui que quan volies anar cap a Centelles, aquí al Bar Miguel estava tallat, sense que l’autoritat 

hagués indicat res. Llavors per on vas a Centelles, pregunto. Per què clar, si baixaves cap a 

l’Ajuntament, feies contra direcció el tros de la plaça aquesta o no t’escapes.  

 

El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells pregunta si es refereix a la carretera. 

 

Respon el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que sí.  

 

Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font i Secretaria i diuen que per l’Escola.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu a les hores de l’Escola que està tancat, senyoretes?  

 

El Sr. Alcalde diu a veure Salvador, estem parlant d’un moment puntual.  

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que sí, un moment puntual que no sé de qui era, de les obres o del 

d’allò. 

 

Reprèn la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells i diu que ara estem parlant d’un 

pla de mobilitat.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que només diu que n’he vist passar dos contra direcció, i 

ha estat per això, perquè tu saps que per les escoles i tal, però una altra persona que no sigui d’aquí 

o d’aquests que vénen del transport a repartir, què fa? Passa per allà on pot. 

 

El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells diu que això ens pot passar a tots, quan vas a un 

poble i tallen un carrer, i et quedes allà... 

 

Reprèn la paraula regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que ja ho sé, però que ho dic per això, que hi ha 

punts que són difícils.  

Reprèn la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells i diu que em sembla que la 

pregunta queda contestada, sobre com s’ha treballat i com s’està treballant, d’acord? 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu perfecte. 
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El Sr. Alcalde diu que passem al següent punt, que és el desdoblament de la línia de tren. Aquí 

evidentment ho hem parlat, però qui ho lidera, i ens hi hem afegit, és un grup que va al voltant de 

l’R3, que som tots els municipis afectats. A Aiguafreda no hi tenim cap fragment de línia, però sí que 

també en formem part, i qui ho empeny en aquest moment és l’alcalde de Granollers, Josep 

Mayoral, que és el que ha tingut les negociacions amb ADIF. Us vull fer arribar l’últim que 

oficialment ha rebut l’Ajuntament d’Aiguafreda sobre la situació d’aquesta línia de tren i els 

projectes que se’n deriven. És diguem-ne, per fer un comentari, no diria humorístic, però vaja... 

Això és el pla general metropolità aprovat per l’autoritat del transport metropolità de la 

implementació. Aquí, el desdoblament que estem parlant, oficialment, es va comunicar que és la 

duplicació Montcada-Vic i té el nom tècnic de PXE05, que és el que veieu aquí a la primera pàgina. 

Si aneu a la pàgina segona, hi ha l’explicació de tot el tram que és de Montcada fins a Vic. Fixeu-vos, 

per anar de dret a les pastilles de color taronja. Allà on diu termini, aquesta actuació estarà 

totalment operativa l’any 2020. Això va ser l’última comunicació oficial que es va rebre a 

l’Ajuntament.  

 

Pren la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar quin any es va rebre això. 

 

Intervé el Sr. Alcalde i respon que això es va rebre l’any 2011 o 2012, em sembla. No ho recordo 

exactament. A veure, us ho he volgut passar per indicar, per fer veure que fins i tot aquest projecte 

ha canviat. La situació última que se’ns va comunicar a través d’aquest grup de l’R3 és que es 

descartava, a efectes pràctics, la línia en complet, i es treballava només per fer-la efectiva pel tram 

Montcada-La Garriga, o sigui, s’aturava el desdoblament a la Garriga. Pel fet que les expropiacions i 

el terreny són els més fàcils per fer i aconseguir. El tram del Congost, és un tram complicat des de 

l’edat mitjana i ho continua sent ara. De manera que, la despesa que tenien aquí ha quedat de 

moment, tota la força s’ha bolcat en el tram que aquí ja queda superat tot i que no hem rebut 

oficialment la comunicació, pel tram Montcada-La Garriga per fer aquest desdoblament. Després ha 

de venir el següent tram que és La Garriga-Vic, però la situació està com està. Només vull indicar 

una cosa, i és que a la primera pàgina fixeu-vos en el detall que hi ha a dalt, aquest PXE, Programa 

de Xarxes Estatal, no té res a veure ni amb Diputació de Barcelona ni amb Generalitat. Per tant, 

aquests retards tenen una persona a qui apuntar, que és l’Estat. S’ha aprovat oficialment per l’Àrea 

de Transport Metropolità, però la cosa està clara. A més a més, s’ha canviat la prioritat per poder-la 

fer efectiva amb aquest desdoblament fins a La Garriga.  

Després segueixo amb les següents preguntes. Perdó, me n’he saltat una. Comissió conjunta amb 

l’AMPA de l’Escola La Muntanya per a fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta per anar a l’escola. 

No s’ha creat aquesta comissió, la tenim pendent. L’explicació des que es va aprovar, en aquella 

moció del grup municipal de la CUP, és que no hem fet reunions per tema COVID amb l’AMPA. Es 

podrien fer telemàticament, però aquesta moció encara no s’ha fet. L’hem de crear. 

 

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar si després de què se sap que s’aprova i es fa 

la comissió, i es potencia això potser s’haurien de ficar més aparcaments de bici perquè sí que n’hi 
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ha però poder allargar tot el carrer. Perquè sí que hi ha nens, jo que treballo a l’escola, que van amb 

bici, però ni van quatre o cinc, si es promogués això s’hauria de plantejar. 

 

El Sr. Alcalde diu que ho estudiarem. Hi ha un compromís, es parlarà amb l’AMPA. I ara que 

esperem poder recobrar una mica de normalitat, però no s’ha creat encara. 

Segueixo. El següent punt és l’establiment d’un espai segur de recepció de paqueteria al poble. Ja 

està tancat. Aquí el contracte l’hem fet amb Correus. Dels dos tipus de contractes que ens van 

proposar, n’hi ha un de gratuït per l’Ajuntament, però només podia haver-hi paquets de Correus. 

Hem agafat l’estàndard, que permet rebre paquets de Correus que és la xarxa oficial de l’Estat, més 

qualsevol altre operador, des d’UPS fins a Amazon. Això s’instal·la ben aviat, la signatura ja està 

feta, potser al mes que ve ens han dit i s’instal·larà aquí on hi ha els vigilants municipals, dins del 

tancat, perquè l’espai ha d’estar en un lloc obert, amb accés a internet, amb accés a xarxa, i a la 

vegada relativament protegit, tot i que té sistemes de protecció antivandàlica, però s’instal·larà 

aquí. Passem a la següent pregunta.  

 

• Pregunta 3: Quin és el calendari previst per a l’actuació a dur a terme a les escoles velles 

per a que esdevingui una nova biblioteca? 

El Sr. Alcalde diu que es va tancar el projecte amb les darreres incorporacions que vàrem aportar a 

l’equip redactor a partir de les trobades que hi va haver, també per part dels tècnics municipals, 

això va ser el mes de gener. S’ha passat als tècnics de la Diputació de Barcelona. El Servei 

d’Arquitectura Bibliotecària de la Diputació ha valorat el projecte, i ha fet arribar uns nous 

suggeriments. Aquests suggeriments s’han hagut de tenir en compte, i n’explico alguns per 

exemple, que d’entrada no podien ser possibles, i és que del lloc on la persona que treballa es troba 

fixa, no sé si recordareu el mapa que se’ns va ensenyar, que és el hall d’entrada, des d’allà hauria de 

tenir connexió visual amb tot el local, perquè això fos possible s’haurien d’aterrar les parets 

intermèdies que són de l’estructura de l’edifici, i això no ho podem tocar. Per tant, això quedarà 

resolt amb dues càmeres a les diferents ales, per tal que la persona que estigués allà, pugui tenir 

aquest control. I altres suggeriments que s’han tingut en compte per incorporar això. Això s’ha fet el 

mes de febrer. Això es va enviar a la Diputació el mes de febrer, a començaments de març ens van 

arribar aquestes propostes que l’equip redactor les ha presentat. Ara bé, la part que ja entra dintre 

de dinàmica municipal, comencem amb la redacció de les bases. Això ja ho farem els mesos d’abril, 

maig, juny. Són unes bases molt denses. És un projecte de vuit-cents, nou-cents mil euros i la 

redacció és llarga i costosa. Això des de Secretaria calculem uns tres mesos. Ens situaríem a juny o 

juliol. Una vegada fetes, ve el procés d’oferta pública. Això esperem fer-la entre el juliol i el 

setembre, anant bé. L’oferta pública és complexa, perquè és un projecte on hi ha molts diners aquí, 

i calculem que hi haurà un temps d’exposició i tancament que ens n’aniríem a setembre o octubre. 

L’adjudicació formal a l’empresa guanyadora seria a setembre o octubre, amb la intenció de 

començar les obres a novembre o desembre. Abans de finalitzar l’any. També perquè tenim una 

obligació que per una de les parts que ens ha subvencionat la Diputació obliga a fer una despesa 

fraccionada per anys, de manera que hem de poder justificar una despesa per aquest any que 
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estem en curs. Aquest és el calendari més immediat que tenim amb totes les fases que ens queden 

per endavant. Seguim doncs amb la següent pregunta.  

 

• Pregunta 4: Quines gestions es van dur a terme per intentar portar alguns cursos d’ESO a 

les escoles d’Aiguafreda? Té previst l’equip de govern tornar a iniciar els tràmits i en cas 

afirmatiu en quin calendari? Tenim el suport de l’Ajuntament de St Martí de Centelles i de 

Tagamanent? 

 

El Sr. Alcalde diu que aquí explicarem el projecte que es va presentar. Us el passo. N’hi ha un per 

grup i un també per Secretaria. Expliquem aquest projecte i també us passem el calendari 

d’actuacions, de manera que explicaré el projecte, i després, la Montse, la regidora d’ensenyament 

explicarà el calendari d’actuacions fetes.  

La petició la vàrem fer de seguida, just abans de la pandèmia, que ens vàrem poder trobar amb els 

Serveis Territorials del Vallès Oriental Maresme per poder presentar el projecte dotze setze.  

Es parla de Sant Martí de Centelles. Des del principi hem tingut el seu suport, i s’han afegit al 

projecte i veieu que aquí, a la part que vàrem presentar surt el seu logotip. Els interessa que els 

seus nens puguin anar a peu a l’escola d’Aiguafreda per fer els dotze setze i no haver d’anar a 

Centelles.  

El primer punt que surt aquí, és un estudi de la procedència actual que tenim a l’Escola la 

Muntanya. Aiguafreda, actualment rep alumnes de quatre municipis. Tenim alumnes que vénen de 

Sant Martí, de Tagamanent, de Centelles del barri de Sant Pau i de Seva de les primeres cases del 

Pinós. Això comporta que aquesta mobilitat, si passem de pàgina, quedi vinculada al que és el mapa 

de zona, el nostre mapa escolar, en què som quatre municipis, els quals tots depenem de l’Institut 

Pere Barnils, Aiguafreda, Balenyà, Sant Martí i Centelles.  

L’institut de Centelles ha quedat curt, té una manca d’espais urgents i estaven plantejant-se la 

incorporació de cargoleres a l’espai que tenen darrere l’institut, i això va motivar que hi hagués 

aquesta concessió que es va a fer a “Pinars Hostalets” (inaudible) que és qui aporta més alumnes, i 

després la nostra proposta és que Sant Martí i Aiguafreda poguessin tenir també aquests dotze 

setze.  

Si seguim a la següent pàgina, aquí només era per explicar en certa manera aquesta queixa davant 

el departament, perquè la distància entre els Hostalets de Balenyà i Centelles, per part dels alumnes 

que hi van, la majoria d’ells amb bicicleta, i per aquest mateix motiu, els dos ajuntaments es van 

posar d’acord, no sé si ho heu vist, per habilitar un carril lateral que uneix els dos pobles. La 

distància entre l’Institut Pere Barnils, que es troba a la part nord de Centelles amb els Hostalets és 

gairebé de menys d’un quilòmetre. Per tant, aquest va ser una via positiva de queixa per dir heu 

afavorit una cosa que ja teníem abans solució, quan aquí, que no ho podem fer, els nens no poden 

anar amb bicicleta, ens falta.  

El següent punt de l’informe que es va presentar era l’escenari futur que proposàvem, i és que 

queden dues zones diferenciades. ESO es fa i cobreix els dos municipis, Aiguafreda i Sant Martí, i el 

que és el Batxillerat es continua fent al Pere Barnils de Centelles.  
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És a dir que, el nostre cas, la creació del CES, que és el nom que fan servir per designar la Secció 

d’Ensenyament Secundari, es faria aquí a lEescola La Muntanya, però l’Institut matriu continuaria 

sent el Pere Barnils de Centelles. A partir d’aquí, el què els hi vàrem exposar és que nosaltres creiem 

que tenim prou nens i nenes per poder continuar tiranr endavant aquest projecte.  

A la següent pàgina simplement hi ha un recordatori d’accions que afavoririen poder disposar del 

dotze setze a Aiguafreda, i n’hi ha unes quantes. L’àmbit cobriria aquests municipis que hem dit. 

El transport escolar significaria un estalvi per les administracions perquè estalviaríem molt transport 

escolar a Centelles. El repartiment de l’alumnat permetria descarregar l’Institut de Centelles 

d’aquesta càrrega que té ara i que necessita espai. I finalment, tindríem dos municipis, Aiguafreda i 

Sant Martí amb els alumnes a la mateixa escola. Pels que ens van demanar el nombre d’alumnes 

que hi havia, ens ho hem saltat, ja estan aquí a l’estat de la qüestió.  

I finalment, aquí al final tenim els suports. Sí que quan se’n va parlar amb l’AMPA, ara la regidora ho 

explicarà, ens varen donar tot el suport.  

L’aprovació del ple, això se’n va parlar en un ple d’una legislatura i tots els grups municipals que hi 

van donar suport per tal que puguem tenir l’etapa dotze setze a Aiguafreda. El Consell escolar de 

l’Escola també ho ha aprovat, i també l’Ajuntament de Sant Martí donant suport.  

I finalment, tenim l’últim mapa que és la proposta que fem, que és integrar Can Bellit en el què 

seria el complex escolar del municipi. Can Bellit, ha tingut en aquests últims anys moltes nòvies i 

moltes funcionalitats, moltes propostes. Tal com està situat, una vegada s’han construït les escoles, 

l’edifici antic, el nou i el xalet que seria l’edifici tres ha quedat aïllat del què és el poble, i per tant, 

creiem que el millor que podem fer amb ell és acabar les reformes que s’hi estan duent a terme, 

integrar-lo en el complex escolar, i si algun dia tenim una llar d’infants a Aiguafreda, que ara no en 

tenim, aquí podria anar, o també hi podria anar una escola de música, i per què no algun curs de 

batxillerat. Aquesta és la proposta que es va presentar.  

La resposta quina va ser? Va ser bona, i tenim esperances. Hem de dir que el cap dels Serveis 

Territorials més els tècnics de planificació educativa ho van veure bé, no ens van discutir res. Van dir 

que era evident i que veien necessària poder tirar cap aquí. Des de llavors, com ens hem trobat? 

Doncs, és cert que el temps de pandèmia a alentit una mica els processos, però el contacte amb els 

Serveis Territorials és continuo. L’inconvenient que se’ns hi ha afegit ara és que Sant Martí que és 

Osona, forma part del que són els Serveis Territorials de la Catalunya Central, de manera que ara 

hem de negociar amb Manresa, per tal que la dinàmica escolar dels nens que vinguin aquí compensi 

la planificació que tenen des dels Serveis Territorials, i això ho està duent a terme el mateix 

Departament d’Ensenyament.  

Aquí acabaria l’exposició. Aquest és el projecte que es va presentar. No s’ha presentat als pares. No 

s’ha fet públic. És simplement un document intern que és la primera vegada que l’exposem perquè 

es vegi que hi ha hagut una bona recepció del projecte, s’ha entès que és necessari, i una última 

dada que ens van demanar i amb la que han insistit més és que el projecte sigui viable, i serà viable 

si hi tenim nens.  

El problema més greu que tenim, des de ja fa uns anys a Aiguafreda és que no neixen nens. Tenim 

una natalitat molt baixa, estem a l’ordre dels setze disset aquests últims anys, que per una població 

de dos mil cinc-cents habitants és molt poc, de manera que això només era viable a partir dels vint 
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alumnes mínim de ràtio per aula, de manera que aquests alumnes els aconseguim amb Sant Martí. 

De manera que la participació amb Sant Martí és bàsica per aconseguir aquesta línia. I ara Montse, 

si vols seguir amb el detall de les reunions que hi ha hagut. 

 

Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Plata i diu que al principi és el juliol de 

2019, que vàrem tenir la primera reunió amb en Miquel per decidir si reprendre els contactes amb 

els Serveis Territorials. Llavors, el 17 de juliol vaig mantenir una reunió amb l’AMPA, on a part de les 

reclamacions del centre, també em van reclamar això i els hi vaig indicar que ja començàvem. 

Després, al mes de setembre vàrem començar ja a recapitular dades i a preparar-ho. A l’octubre ja 

ho vàrem passar al cap dels Serveis Territorials. Al mes de novembre li vàrem reclamar per poder 

fer una reunió, ens va dir que sí, però que ja ens ho diria ell quan fer-la. El febrer de 2020 vàrem 

tornar a reclamar la reunió. Al mes de març va ser quan va venir la pandèmia. I després ja no vàrem 

poder tornar a parlar d’aquest tema. Teníem tracte tot aquest temps amb els Serveis Territorials 

per altres temes que es requerien durant la pandèmia. Al mes de juliol vàrem tornar a reclamar una 

reunió, que finalment la vàrem fer el 21 de juliol de 2020. I com a ha dit en Miquel, hi va haver molt 

bona predisposició i estem contents perquè el plantejament els hi semblava bé. El mes de setembre 

vàrem reunir totes les dades que ens demanaven, també de natalitat d’Aiguafreda i també de Sant 

Martí. També, el 6 d’octubre del 2020 ho vàrem lliurar tot als Serveis Territorials, perquè veiessin 

també això que deia en Miquel que ens demanaven un mínim de vint alumnes, i en els últims anys, 

sumats els de Sant Martí i Aiguafreda en tenim vint-i-tres o vint-i-cinc, i que ja complíem. Ens van 

dir que havíem de fer una reunió conjunta, els dos ajuntaments, les dues escoles i els Serveis 

Territorials, tant els del Maresma i el Vallès Oriental que és el nostre, com el de Catalunya Central 

que és el de Sant Martí. Això era l’octubre del 2020. Al novembre ens van tornar a reclamar, i ens 

van dir que ens proposarien ells una reunió, perquè de moment encara no es podia fer, perquè 

l’havíem de fer també amb Catalunya Central, i ells hi havien de parlar. Ara el febrer de 2021 s’ha 

tornat a fer un altre recordatori, i ens diuen que sí, que encara tenen ells una reunió pendent de 

Serveis Territorials del Vallès Maresme amb els de Catalunya Central i al final, el 24 de febre ens van 

dir que encara queden uns temes per aclarir entre els dos Serveis Territorials, perquè s’ha 

d’analitzar com afectarà també a l’Institut Pere Barnils i que ja ens diran. I estem esperant també a 

la preinscripció escolar d’aquest any i la matrícula per veure si els Serveis Territorials es posen 

d’acord i ens reuneixen a tots.  

 

El Sr. Alcalde afegeix que la intenció que hi ha és poder traslladar tot això a l’AMPA i els pares, però 

els passos es van fer, i volem tenir la cosa més concreta per no aixecar falses expectatives. Ells ho 

veuen bé, i a més a més, tenen un control al detall dels espais de l’escola, amb els espais que tenim 

disponibles es podria fer a la mateixa escola perquè és un inici progressiu, és a dir, es començaria 

pel curs de primer d’ESO i a mesura que vagi creixent i faci falta més espai, els propers anys, 

s’hauria d’anar habilitant Can Bellit, o traslladar-hi l’Escola de música, per tal que puguin marxar de 

l’Escola on són ara. Vull dir, d’espai n’hi ha. No és un procés ràpid, però sí que tinc la sensació que hi 

ha bona predisposició. 

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín i diu que complets tots els requisits que demanen 
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secundària a l’Escola, que si no recordo malament crec que és, laboratori em sembla que sí, em 

sembla que demanaven alguna cosa que l’Escola... 

 

Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Plata i diu que no els hi ha arribat 

encara... 

 

Reprèn la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín i diu no, però saps què vull dir... 

 

El Sr. Alcalde diu que hi ha un detall que és important, i és que és cert que hi ha hagut alguns pares 

que ens han manifestat l’oposició a què el dotze setze es faci aquí. Això també ens ho va advertir els 

Serveis Territorials. Per quin motiu? I és que si tenim aquesta ràtio de vint, vint-i-tres, vint-i-cinc, 

vint-i-sis alumnes podrem mantenir això, però de primer a quart d’ESO, a partir de segon sabrem el 

que són els itineraris, de manera que cada alumne pot escollir l’itinerari. Si el centre té molts 

alumnes i és molt gran, el centre pot oferir molts itineraris diversos, de manera que això beneficia 

l’alumne. Si el centre és petit i en té pocs, què passa? Doncs que el centre no pot oferir tants 

itineraris diversos. De manera que els centres petits poden tenir els nens al seu poble, però l’oferta 

educativa no sempre serà tan gran com un institut gran que pot oferir diferents itineraris formatius. 

Si alguna persona volgués fer un itinerari que no s’oferís aquí, perquè amb la quantitat d’alumnes 

no es podrà fer, doncs l’institut matriu continuarà sent el Pere Barnils de Centelles, i s’haurà de 

desplaçar. És un inconvenient, i alguns pares ens ho ha manifestat, que prefereixen tenir molta 

oferta formativa pels fills que no pas fer-ho aquí. Altres han primat que fins als setze puguin quedar-

se a Aiguafreda. 

  

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín i diu d’acord. 

 

El Sr. Alcalde diu que acabaríem amb aquestes preguntes que hi havia aquí, tancant el ple i donant-

lo per tancat aquí. Donem la paraula al públic assistent per si algú vol fer algun comentari, sobre 

alguns dels aspectes del ple. 

 

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 21:00 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

Document signat electrònicament al marge 


