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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2021 (NÚMERO 

4/2021) 

 

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. Ana 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 dona la benvinguda a tothom i aprofitant l’avinentesa per 

felicitar a tots els regidors, i agrair la dedicació perquè avui exactament fa dos anys de la presa de 

possessió, han estat sent molt intensos on tothom ha treballat, per tant, aquesta dedicació és de 

reconèixer i agrair. Anem a començar doncs el Ple. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que volem retirar la moció que ja vàrem aprovar el març, 

de l’amnistia. Per no repetir-lo. 

 

El Sr. Alcalde diu que sí, que ho han vist. De fet, ja que traiem el tema ho comentem. No s’hauria 

d’admetre a tràmit perquè no es pot votar una cosa que ja ha estat votada. El què passa és que ho 

hem posat, i el que hauríem fet és comentar que la passàvem per alt, ja que ja ha estat votada. 

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que ho veig ara quan havies fet la d’allò i el 

Marc em va dir: ostres, m’he equivocat quan l’hi he posat. La retirem a l’entrada del Ple i no passa 

res. 
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El Sr. Alcalde diu que no passa res, queda entès. Doncs bé, anem a començar. 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 NOMENAMENT DE LA PERSONA IDÒNIA PEL DESENVOLUPAMENT DE LES 
TASQUES DE SECRETARIA DEL REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE PAU D’AIGUAFREDA TITULAR 
I SUPLENT. 

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 1R. TRIMESTRE DE 2021. 

5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. 

6. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 

 
1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS 

 

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

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

 

- Acta del Ple ordinari núm. 2/2021, de 16 de març de 2021. 
- Acta del Ple extraordinari núm. 3/2021, d’1 de juny de 2021. 

No havent-hi cap intervenció el Sr. Alcalde dona 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 

dona compte, del número 23 de 2021 al 72 de 2021, segons extracte indicat a continuació:  

 

NÚM DATA EXPEDIENT 

DECRET 2021-
0072 

10/06/2021 Expedient 305/2021 – Desistiment responsabilitat patrimonial 

DECRET 2021-
0071 

8/06/2021 Expedient 262/2020 – Modificació preus Piscina Municipal 

DECRET 2021-
0070 

6/06/2021 Expedient  543/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0069 

3/06/2021 Expedient 7/2021 - Resolució recurs potestatiu de reposició 
responsabilitat patrimonial 

DECRET 2021-
0068 

3/06/2021 Expedient  511/2021 - Llistat de sancions ORGT 
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DECRET 2021-
0067 

31/05/2021 Expedient  83/2020 – Resolució procediment vehicles per donar de 
baixa d’ofici 

DECRET 2021-
0066 

31/05/2021 Expedient  83/2020 - Resolució procediment vehicles per donar de 
baixa d’ofici 

DECRET 2021-
0065 

27/05/2021 Expedient  535/2018 - Integració Gestiona amb els serveis AOC 

DECRET 2021-
0064 

27/05/2021 Expedient PLN/2021/3 - Convocatòria Ple extraordinari 1 de juny de 
2021 

DECRET 2021-
0063 

25/05/2021 Expedient  496/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0062 

19/05/2021 Expedient  432/2021 – Retirada vehicle via pública 

DECRET 2021-
0061 

18/05/2021 Expedient  452/2021 - Excedència voluntària Moisès Cuesta 

DECRET 2021-
0060 

17/05/2021 Expedient  470/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0059 

13/05/2021 Expedient  804/2020 - Resolució recurs d’alçada procés selectiu TAG 

DECRET 2021-
0058 

11/05/2021 Expedient  439/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0056 

4/05/2021 Expedient  414/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0055 

27/04/2021 Expedient 379/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0054 

23/04/2021 Expedient 777/2020 - Resolució procediment vehicles per donar de 
baixa d’ofici 

DECRET 2021-
0053 

23/04/2021 Expedient 376/2021 – Sol·licitud subvenció per a inversions en la 
gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic 

DECRET 2021-
0052 

23/04/2021 Expedient 378/2021- Nomenament funcionari interí vigilant 
municipal substitució titular per baixa 

DECRET 2021-
0051 

21/04/2021 Expedient 361/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0050 

20/04/2021 Expedient 359/2021 - Modificació de crèdit 1/2021 - Incorporació de 
Romanents de Crèdit 

DECRET 2021-
0049 

19/04/2021 Expedient 60/2021 - Liquidació pressupost 2020 

DECRET 2021-
0048 

16/04/2021 Expedient 328/2021 - Nomenament urgent personal laboral 
temporal, Peó de Brigada 

DECRET 2021-
0047 

13/04/2021 Expedient 245/2020 - Designació interlocutor titular i suplent 
tràmits gestió nòmina municipal segons conveni Diputació de 
Barcelona 

DECRET 2021-
0046 

13/04/2021 Expedient 325/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0045 

13/04/2021 Expedient 281/2021 – Llicència ocupació via pública Citypack 

DECRET 2021- 12/04/2021 Expedient 804/2020 – Nomenament TAG 
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0044 

DECRET 2021-
0043 

12/04/2021 Expedient 804/2020 – Resolució recurs potestatiu de reposició 
contra la resolució definitiva de la convocatòria de TAG 

DECRET 2021-
0041 

07/04/2021 Expedient 83/2020 - Resolució incoació  procediment vehicles per 
donar de baixa d’ofici 

DECRET 2021-
0040 

07/04/2021 Expedient 83/2020 - Resolució incoació  procediment vehicles per 
donar de baixa d’ofici 

DECRET 2021-
0039 

07/04/2021 Expedient 318/2021 - Nomenament personal laboral temporal, 
Operari neteja substitució titular per baixa 

DECRET 2021-
0037 

06/04/2021 Expedient 83/2020 - Resolució procediment vehicles per donar de 
baixa d’ofici 

DECRET 2021-
0036 

30/03/2021 Expedient 735/2020 - Resolució nomenament procés de selecció 
administratiu/iva 

DECRET 2021-
0035 

30/03/2021 Expedient 299/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0034 

26/03/2021 Expedient 200/2021- Correcció error transcripció de l’acord 
d’adhesió a la pòlissa corresponent a la defensa jurídica i reclamació 
de danys dels ens públics 

DECRET 2021-
0033 

25/03/2021 Expedient 282/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0032 

24/03/2021 Expedient 287/2021 - Sol·licitud subvenció per a l'adquisició de 
llibres i de diaris destinats a biblioteques 

DECRET 2021-
0031 

24/03/202
1 

Expedient 786/2020 - Resolució expedient reclamació 
responsabilitat patrimonial 

DECRET 2021-
0030 

22/03/202
1 

Expedient 7/2021 - Resolució expedient reclamació responsabilitat 
patrimonial 

DECRET 2021-
0029 

17/03/2021 Expedient 245/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0028 

11/03/2021 Expedient 226/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-
0027 

11/03/2021 Expedient PLN/2021/2 – Convocatòria Ple ordinari 16 de març de 
2021 

DECRET 2021-
0026 

8/03/2021 Expedient 804/2020 – Resolució sol·licitud anul·lació convocatòria 
entrevista telemàtica convocatòria TAG 

DECRET 2021-
0025 

4/03/2021 Expedient 211/2021 - Resolució sol·licitud renovació targeta 
d'aparcament 

DECRET 2021-
0024 

2/03/2021 Expedient 804/2020 - Resolució recurs d’alçada procés selectiu TAG 

DECRET 2021-
0023 

26/02/2021 Expedient 198/2021 - Llistat de sancions ORGT 

 
No havent-hi cap intervenció, es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.  
 

 

2.2 Juntes de Govern Local 

 

mailto:aiguafreda@aiguafreda.cat
https://gestiona-06.espublico.com/?x=iPm-QPtv-z4r5s8NHSHvDEbMz02iJGwcmAY8jbVs-dra*S4gepbWdwekC6S2l3PTKoMyVgcxeFimUKV51-mG2UeO3HDhg70n8hUsZwYYgUoSE-gMWrMu8w
https://gestiona-06.espublico.com/?x=iPm-QPtv-z4r5s8NHSHvDEbMz02iJGwcmAY8jbVs-dra*S4gepbWdwekC6S2l3PTKoMyVgcxeFimUKV51-mG2UeO3HDhg70n8hUsZwYYgUoSE-gMWrMu8w


 

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 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. 4/2021 de 2 de març de 2021 
- Núm. 5/2021 de 16 de març de 2021 
- Núm. 6/2021 de 30 de març de 2021 
- Núm. 7/2021 de 13 d’abril de 2021 
- Núm. 8/2021 de 27 d’abril de 2021 
- Núm. 9/2021 d’11 de maig de 2021 
- Núm. 10/2021 de 25 de maig de 2021 

No havent-hi cap intervenció, es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.  

 

3.- APROVACIÓ NOMENAMENT DE LA PERSONA IDÒNIA PEL DESENVOLUPAMENT DE LES 
TASQUES DE SECRETARIA DEL REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE PAU D’AIGUAFREDA TITULAR I 
SUPLENT 
 

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

 
RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 18 de març de 2008, mitjançant sessió ordinària del Ple de la corporació, es va nomenar, per 

unanimitat, secretària del Jutjat de Pau d’Aiguafreda a la senyora Anna Maria Pascual Blanch. 
 

2. El 23 de maig de 2008, es va aprovar mitjançant resolució de la Secretària de Relacions amb 
l’Administració de Justícia,  el nomenament de la senyora Anna Maria Pascual Blanch com a 
secretària del Jutjat de Pau del terme municipal d’Aiguafreda.  

 
3. El 6 de maig de 2021, amb número de registre d’entrada 457, la senyora Anna Maria Pascual 

Blanch, presenta a l’Ajuntament d’Aiguafreda sol·licitud de baixa laboral atès que el proper 
mes de setembre compleix l’edat reglamentaria de jubilació.  

 
4. El 10 de juny de 2021, la Secretària-Interventora ha emès informe favorable amb relació al 

nomenament de persona idònia pel desenvolupament de les tasques de secretaria del registre 
civil del jutjat de pau d’Aiguafreda titular i suplent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 108 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té competència 

sobre la justícia de pau, en els termes que estableixi la Llei orgànica del poder judicial. Per la 
seva banda, l'article 109 atribueix a la Generalitat l'exercici de totes les funcions i les facultats 
que la Llei orgànica del poder judicial reconeix al Govern de l'Estat en relació amb 
l'Administració de justícia a Catalunya. 

2. L'article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, estableix 
que en els jutjats de pau, llevat dels que han de ser servits per funcionaris de l'Administració 
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de justícia, l'ajuntament ha de nomenar una persona idònia per fer-se càrrec de la secretaria i 
ho ha de comunicar al Ministeri de Justícia per a la seva aprovació. 

3. Atès que en data 02 de juliol 2018 el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya ha publicat 
l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de les 
secretaries dels jutjats de pau de Catalunya. 

4. Atès que aquesta Ordre té per objecte regular el procediment de nomenament de persona 
idònia que es faci càrrec de la secretaria del jutjat de pau dels municipis de menys de 7.000 
habitants, i quan hagin superat aquest nombre, mentre no s’hi nomeni el personal funcionari 
al servei de l’Administració de justícia segons la relació de llocs de treball que s’aprovi d’acord 
amb la normativa vigent, com també el procediment de nomenament de persona idònia que 
es faci càrrec del registre civil del jutjat de pau respectiu, en el cas d’agrupacions de secretaris 
de jutjats de pau. 

5. Atès que correspon a l’òrgan competent de l’ajuntament o, en el cas d’agrupacions de 
secretaries de jutjats de pau, a l’òrgan competent de cada ajuntament nomenar les persones 
idònies que s'hagin de fer càrrec de la secretaria o del registre civil del jutjat de pau respectiu, 
de conformitat amb el procediment que preveu l’article 4 de l’Ordre referida, sens perjudici de 
la resolució d’aprovació que ha d’efectuar el conseller o consellera de Justícia en els termes 
que preveuen els articles 8 i 9. 

6. Atès que l’Ajuntament pot acordar, simultàniament amb el nomenament de la persona idònia 
titular, el nomenament d’una persona idònia que la substitueixi quan es produeixi la causa 
habilitant. 

7. Atès que quan la secretària del jutjat de pau formi part d’una agrupació de secretaries de 
jutjats de pau en funcionament, cada ajuntament ha de nomenar una persona idònia perquè 
es faci càrrec de forma exclusiva de l’àmbit del registre civil del jutjat de pau corresponent. 

8. Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament efectuar el nomenament de responsable del 
Registre civil del jutjat de Pau d’Aiguafreda. 

 
Per tot el que s'ha exposat, el sotasignat Alcalde-President proposa al Plenari de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Cessar en les seves funcions com a secretària del Jutjat de Pau d’Aiguafreda la senyora 
Anna Maria Pascual Blanch, amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2021.  
 
Segon.- Nomenar secretària idònia titular del Registre Civil del Jutjat de Pau d’Aiguafreda a la 
senyora Montse Rodés Serra proveïda amb DNI número 33947510-Q, amb condició de funcionària 
com administrativa  C1,  amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2021.   
 
Tercer.- Nomenar secretària idònia suplent del Registre Civil del Jutjat de Pau d’Aiguafreda a la 
senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca proveïda amb DNI núm. 33951226Y, amb condició de 
funcionària com a Secretària-Interventora accidental, A2. 
 
Quart.- Traslladar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
juntament amb la documentació corresponent, per a l’oportuna incoació de l’expedient de 
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nomenament interessat així com el corresponent nomenament per part del/la titular del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en els termes previstos a l’article 7 i 8 de 
ORDRE JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de les secretaries 
dels jutjats de pau de Catalunya. 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica els fets per sobre. Ja sabeu que vàrem votar a l’anterior Ple 

els nous jutges que són els mateixos. En aquest cas passa el mateix. La persona que haurà d’exercir 

aquesta tasca en aquests moments està a punt de jubilar-se, i per tant, cal nomenar, i això ens ho 

demanen des dels Jutjats de Granollers, que la persona de dins de la casa que porti la tasca de 

Jutjat de Pau, tingui un nomenament aprovat per Ple. Llavors, la persona que es proposa en 

substitució d’Anna Maria Pascual, és Montse Rodés que és una persona que ha treballat 

conjuntament amb Anna Maria Pascual, i ja coneix la temàtica del registre. Junt amb el 

nomenament d’aquesta persona, nomenem també la persona suplent que és la Meritxell Pedrosa i 

que ella també actuarà en cas de suplència de la tasca que faria la Montse Rodés. És una 

organització interna que ja venia més o menys encaminada, una vegada vista la necessitat de la 

jubilació de l’Anna Maria Pascual. Aquest és el resum del fet. Hi ha algun comentari a fer? 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que la Meritxell li podrem dir comodí ben aviat. Perquè 

surt sempre de comodí a tot arreu. A part d’això estem d’acord. 

 

El Sr. Alcalde diu que sí. Hem d’agrair i això ho hem parlat alguna vegada amb ella. La seva tasca és 

de tècnica de joventut, però en aquests moments, pel fet de ser funcionari de carrera, aquests 

anys que han estat complicats per l’absència de secretari, ha pogut fer aquesta tasca. Per tant, ho 

hem de reconèixer i agrair, perquè ens ha permès sortir de l’atzucac. Amb aquest cas també. 

Podrien haver-hi altres persones, però ella no serà la titular directa, serà la Montse Rodés, però 

actuarà com a suplent.  

 

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

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

(3) 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 1R. TRIMESTRE DE 2021 

 

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 PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2021 

mailto:aiguafreda@aiguafreda.cat


 

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 

 

 
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 als 
terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques 
als seus proveïdors. 
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: 
 
1r. trimestre 2021 
 
Ràtio d’operacions pagades: 13,07 dies 
Import d’operacions pagades: 251.468,07 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 33,12 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 63.344,87 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 17,10  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 
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No n’hi ha. 

4.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i es publica a la web municipal. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que aquestes són les dades d’aquest trimestre que estan en la 

línia d’aquests últims trimestres que havíem aprovat. Sí que voldria fer una puntualització, perquè, 

aquí estem reproduint exactament el que ens demanen des de l’ordre ministerial, perquè això ho 

hem de trametre al ministeri, i hi ha un error d’expressió, i intentaré explicar-ho.  

On diu ràtio d’operacions pagades, i import d’operacions pagades, efectivament són operacions 

pagades. El següent punt que diu ràtio d’operacions pendents de pagament, no és que siguin 

pendents de pagaments, sinó que són operacions pagades per sobre de la mitjana que tenim 

establerta aquí. De manera que, en el primer cas, la ràtio que és de tretze dies i l’import dos-cents 

cinquanta-un mil euros (251.000 €), i en el segon cas, la ràtio és de 33 i l’import de seixanta-tres 

mil euros (63.000 €).  

Què vol dir això? Que aquestes dues últimes que van de costat no és que no estiguin pagades, 

estan pagades, però amb unes dates superiors a la mitjana que ens surt aquí. De manera que, el 

text en negreta que trobareu a continuació, és el període mitjà de pagament que és de disset dies. 

És la mitjana real de totes.  

L’error aquí estaria que no són ràtio d’operacions pendents, és la fórmula que es fa servir i l’hem 

mantinguda. Però són pagades per sobre de la mitjana. Bé, simplement aquest és un donar 

compte, i per tant, passem al punt següent. 

 

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

del dia. 

 
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 

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

Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació 
pressupostària, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicacions pressupostàries a 
les que afecta. 
 
Vista la fiscalització de la secretària-Interventora acctal. municipal a la modificació que es 
proposa. 

 
Tenint en compte el que estableixen els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels 
articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en 
matèria pressupostària (en endavant, RD 500/1990) i de les bases d’execució del Pressupost. 
 
Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 02/2021 de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2021, segons el següent detall: 

 
Crèdit Extraordinari       
      Crèdit  extraordinari  
25 4300 22699 Campanya Comercial 

2021 
  2.000,00 

25 4300 48017 Ajudes covid-19   35.000,00 
       

       
37.000,00 

       
       
Suplement de crèdit    Crèdit Suplement Crèdit 
    inicial crèdit definitiu 
13 3110 22700 Desratització, control de 

plagues, manutenció, 
esterilització 

11.000,00 4.000,00 15.000,00 

11 9200 22706 Manteniment informàtic 10.000,00 11.625,90 21.625,90 
30 9200 62600 Inversions informàtica 3.000,00 3.067,91 6.067,91 

       

     18.693,81  
 
 
 
 
 

      Compromisos ferms 
       
    Previsions Aportacions Previsions 

    inicial fermes definitives 
76100 Subvencions Diputació   187.700,00 3.067,91 189.767,91 
46100 Transferència corrent Mancomunitat   104.300,00 11.625,90 115.925,90 
       
     14.693,81  
 
 
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals       

       
    Romanent Modificació Romanent 
    Actual Previsió Definitiu 

87000 Romanent tresoreria per a despeses 
generals 

  888.638,02 35.000,00 853.638,02 

       
       
Resum       
       
   Suplement de crèdit 18.693,81   

   Crèdit extraordinari 37.000,00   

mailto:aiguafreda@aiguafreda.cat


 

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 

 

 
    55.693,81   
       
   Baixes crèdit 6.000,00   
   Compromisos ferms 14.693,81   
   Romanent tresoreria per a despeses 

generals 
35.000,00   

 
    55.693,81   

 
 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació 
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions 
durant el període d’exposició pública. 
 
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

Cinquè.-Remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de 
Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que ho presentaré jo directament. Normalment, al llarg de l’any 

solem fer una modificació de crèdit que sol correspondre al mes de novembre o de desembre. 

Algun any ja n’hem fet dues, i aquest any serà un d’aquests casos. En fem una ara abans de l’estiu 

perquè hi ha uns petits ajustaments que s’han de fer.  

 

El més important de tot és aquesta partida destinada a ajudes per la Covid-19. L’any passat ja la 

vam estrenar i també la vam aprovar durant el transcurs de l’any, que no estava previst perquè no 

sabíem que hi hauria la Covid-19. Aquest any, en el dia que vàrem debatre els pressupostos, vàrem 

dir que hi havia un punt previst al llarg de l’any, quan sigui la forma més oportuna d’aprovar o de 

sotmetre a Ple una proposta de modificació de crèdit per incorporar-hi un crèdit destinat a ajudes 

Covid-19. L’any passat, aquestes ajudes van anar enfocades, ara s’estan preparant les bases, 

bàsicament a comerç, botigues, restauració i empreses. Tots aquells empresaris, indústries i 

activitat comercial que per un motiu o per un altre s’ha vist afectat per la Covid-19. Com que això 

ha durat, i hem tingut un estat d’alarma que tot just fa un mes que va acabar, i hi ha hagut algunes 

activitats que no s’han pogut desenvolupar com tocaven. Ens hem trobat amb gairebé cinc mesos 

d’aquest any, que alguns empresaris i/o comerciants, alguna activitat industrial d’Aiguafreda s’ha 

vist perjudicada. Per tant, tornem a tirar endavant aquesta línia. L’hem augmentat una mica més 

amb relació a l’any passat. L’any passat eren trenta mil euros (30.000 €) i aquest any són trenta-

cinc mil euros (35.000 €). Aquells diners de l’any passat no es van exhaurir, i aquest any, amb les 

noves bases que seran més generoses, esperem que les mitjanes que surtin per persona, que 
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presentin la sol·licitud d’ajut, seran més elevades. És el motiu principal d’aquesta modificació de 

crèdit.  

 

També hem aprofitat l’avinentesa per fer uns petits ajustaments com pot ser el tema de 

l’esterilització dels gats de carrer, que l’incorporem perquè va estar aprovat a través d’uns 

pressupostos participatius. 

 

Igualment incorporem una dotació important en el manteniment informàtic, aquests onze mil 

euros (11.000 €), que ha estat una subvenció que s’havia negociat des de feia temps, i que 

finalment ha pogut arribar a través de la Diputació, i que aniran destinats íntegrament a l’Escola. 

L’Escola n’és coneixedora. Se li ha passat una petició de material, i l’Escola i també l’AMPA han fet 

arribar una llista de tot aquell material que necessitaria per poder tenir equipament vinculat, 

diguem-ne informàtic, però també hi havia tota mena de pantalles, ordinadors, tauletes i ebooks. 

Aquest paquet que aprovem, l’incorporem, i que no el teníem, ha estat gràcies a aquesta 

subvenció que ha arribat, que anirà destinada íntegrament a l’Escola. 

 

Llavors, finalment, si anem a contar d’on finançarem totes aquestes partides, doncs tenim 

suplement de crèdit, i després sí que hi ha un rescat de romanent molt petit que és el que 

trobareu explicat aquí, del total de romanent que és de vuit-cents vuitanta-vuit mil sis-cents 

trenta-vuit euros (888.638 €) de romanent brut, perquè aquí s’hi inclouen totes aquelles partides 

com poden ser saldos de cobrament, i endarreriments antics que no s’han cobrat fins ara. Fins 

d’aquí a uns quants anys no es podran treure. És un romanent brut, però es redueix en aquesta 

quantitat de trenta-cinc mil euros (35.000 €), que és el romanent que aprofitem per a les mesures 

Covid-19. De manera que queda un romanent definitiu de vuit-cents cinquanta-tres mil euros 

(853.000 €). És una modificació que l’hauríem pogut presentar a finals d’any, però creiem que ara 

és un bon moment. És petita, i n’hi haurà alguna altra, ja us ho avanço ara, com sol passar sempre, 

abans de tancar l’exercici, perquè els capítols solen desajustar i és el moment de fer la modificació 

de crèdit perquè ha de passar per Ple. Aquest és el resum del que presentem. Si hi ha algun 

comentari. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que entenc que els dos mil euros (2.000 €) aquells del 

tema comercial és simplement canvi d’epígraf. 

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que és així. 

 

Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Brunet i diu que en el cas dels animals 

també, perquè no paguem amb capítol sis, per això s’ha de canviar a capítol dos.  

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que el tema dels animals pot ser que 

incrementi més el cost per haver fet més accions.  
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Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Brunet i aclareix que com que els 

pressupostos participatius el tenim al cinc, doncs l’hem de passar a un altre.  

 

Intervé de nou el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que referent els trenta-cinc mil euros (35.000 €) 

d’inversió en Covid-19, ens sembla perfecte. Nosaltres en demanàvem cent cinc mil (105.000 €), 

encara que cap dèieu que era per Covid-19, doncs bé, ja en tenim una tercera part. El que sí que 

tinc un dubte és que a l’acta que dèieu en març, quan al gener, quan nosaltres presentàvem 

aquest import se’ns va dir per part de l’Alcalde que el romanent no es pot aplicar a coses que no 

beneficiïn a tothom, per tant, m’he quedat amb el dubte. El romanent el pots aplicar amb més 

coses com aquesta que proposes o no ho entenc. A l’acta diu això: El romanent no es pot aplicar a 

coses que beneficien particularment a una sèrie de persones i no a tothom. L’expressió de l’acta ve 

a dir això. 

 

El Sr. Alcalde diu que no la recorda exactament, però sí que recordo en quin sentit ho vaig dir. No 

anava tant per aquestes ajudes directes que farem ara, especialment per aquests gremis que hem 

explicat, com anava pel tema dels llibres escolars. Vam tenir un debat i allà vam dir que el tema 

dels llibres escolars és un tema delicat perquè la gratuïtat que la podem treure en el vostre cas, 

més o menys de la mateixa quantitat, em sembla que vosaltres a la vostra proposta teníeu destinat 

la quantitat de trenta-cinc mil euros (35.000 €) exactament per llibres escolars.  

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol aclareix que ho diu no en to de crítica, sinó positivista. Difícilment hi 

ha cap acció que beneficiï a tothom. Quan fem una vorera per exemple, beneficia directament a 

uns quants, indirectament a uns quants que hi passen i d’altres que no els beneficia gens perquè 

no hi passen. Realment, el romanent l’hem de poder utilitzar amb moltes més coses que fessin 

falta. 

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que en aquell moment, l’expressió que vaig fer servir per 

acabar l’argument que dèiem, lligat amb el tema dels llibres escolars. És un tema que ja es va 

debatre, però acabem-ho de parlar. El tema era que creiem que, des del nostre punt de vista, com 

que teníem unes ajudes, una línia d’ajudes... 

 

Interromp el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que sí, però que ho vas fer al final, quan defensaves 

que de les dues opcions... 

 

El Sr. Alcalde diu si us plau, deixem acabar. Teníem unes línies d’ajudes. La de menjador escolar, de 

llibres escolars, d’activitats extraescolars, etc., unes quantes que es cobrien i permetien que cap 

nen es quedés sense llibres, per tant, creiem que aquesta era la línia bona. Perquè beneficiar els 

cent cinquanta, cent seixanta nens, cent setanta depèn del curs, que podem tenir a l’escola. 

Sabent que hi havia moltes famílies que s’ho podien pagar, dèiem que era innecessari fer aquesta 

aportació perquè estàvem beneficiant a algú que ja tenia els recursos. El què era important era 

beneficiar aquells qui no els tenia. No tant, que el romanent no serveixi, ho hauria de repassar, 
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però no soc conscient d’haver dit que el romanent només es pot fer servir si beneficia a tothom 

per igual, perquè és cert que mai beneficiaràs a tothom per igual. 

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol aclareix que ho dius al final, a l’acta consta, quan dius que les 

possibilitats de finançament de la nostra proposta de cent cinc mil euros (105.000 €) de les dues 

possibilitats que oferíem de romanent o de crèdit, hem d’anar per força a crèdit perquè el 

romanent no es pot utilitzar en coses particulars. Estic d’acord que tu pensessis amb això que dius 

ara, però escrit està això altra. Però no té cap importància, estem d’acord tots que hem d’utilitzar 

el romanent pel que faci falta, punt.  

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que no recordo exactament les paraules que vaig dir, però en tot cas, si 

fossin aquestes ho matisaria ara dient que, evidentment, el romanent es pot fer servir per allò que 

es cregui, a veure, l’aplicació del romanent té uns condicionants que ara han canviat, i no són els 

que tradicionalment veníem fent servir. El romanent només el podíem fer servir per eixugar 

deutes, per capítol sis que era el capítol d’inversió, i pel capítol set que normalment no es toca mai 

i afecta molt poc la dinàmica dels ajuntaments. De manera que a la pràctica només ens serviria per 

eixugar deute o alguna inversió. Amb la crisi que hi ha hagut, el Consell de Ministres va aprovar per 

l’exercici 2020-2021 i també pel 2021-2022, i ara fa poc també ens han comunicat que pel 2022-

2023 i probablement també pel 2023-2024 queda alliberat. Per tant, podrem fer servir romanent 

no només per aquests casos tan restrictius, sinó per més amplis. De totes maneres, en el nostre 

cas, ens condicionem a mantenir-nos fidels a aquell supòsit inicial, i el romanent el fem servir 

només per eixugar deute i en aquest cas per inversions. El que sí que no es pot fer, tot i que la llei 

ara ho permet, és aprofitar romanent per ingressar capítol u, que és el de nòmines. Tampoc per 

capítol dos, que és un capítol que en la majoria d’ajuntament ens creix molt, que gairebé és un 

milió d’euros (1.000.000 €), és el capítol de la despesa corrent, del dia a dia, i aquesta despesa puja 

molt. Des de totes les tasques que fa l’Ajuntament, amb contractació d’empreses externes fins a 

funcionament i dinàmica normal. Cada vegada que tenim Junta de Govern ho veieu a les actes, que 

es fa cada quinze dies, aprovem factures per valor que van entre els trenta mil euros (30.000 €) i 

setanta mil euros (70.000 €), això cada quinze dies. Són les despeses i les factures que van caient a 

l’Ajuntament. El capítol dos és on cal ajustar molt perquè és molt imprevisible. Doncs, no es pot fer 

servir per a aquest capítol, en canvi, per capítol sis, sí. Bé, en tot cas, crec que el matís s’ha entès. 

D’acord doncs, aquesta és l’explicació. Si hi ha algun comentari més. 
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta 

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

quatre (3) vots a favor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor 

del grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 

6.-MOCIONS, PRECS I PREGUNTES  

 

6.1. Mocions 
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Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a les mocions presentades pels diferents grups municipals. 

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL  

 

MOCIÓ PER A PROMOURE LA DECLARACIÓ D’ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS DEL 
MUNICIPI D’AIGUAFREDA SEGONS LA LLEI 11/2020, DE CONTENCIÓ DE RENDES DE LLOGUER 
D’HABITATGES 
 
Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no és nova. 
Quan no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla 
immobiliària, se suma una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels 
preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria. La pèrdua constant de poder 
adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la 
Covid-19, provoquen una crisi habitacional en constant creixement que ha esdevingut una crisi 
sistèmica.  
 
Aquesta va ser una de les principals motivacions de l’aprovació, el passat setembre de 2020, de 
la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d'arrendament d'habitatges (DOGC núm. 8229, de 21/9/2020), després de mesos de debat i 
gràcies a l’impuls de la ciutadania i entitats a favor del dret de l’habitatge, com el Sindicat de 
Llogateres, i amb el lideratge del Departament de Justícia. Aquesta llei, també coneguda com a 
llei de contenció de preus del lloguer, busca limitar els preus dels lloguers a Catalunya, i permet 
regular-los en les zones on estan especialment disparats. La llei fixa topalls al lloguer en els 
municipis del país on més dificultats hi ha per accedir a l'habitatge per oferta-demanda. Són les 
anomenades zones d'habitatge tens.  
 
Per a aplicar-se de manera immediata, es van establir directament i transitòriament 
determinades àrees de mercat d’habitatge tens, amb la vigència d’un any. D’aquesta manera, 
en l’annex de la llei consten seixanta municipis que tenien índexs de referència de preus en què 
el lloguer havia sofert un increment superior al 20 per cent entre 2014 i 2019, amb una 
població superior als 20.000 habitants o bé pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
La inclusió en l’annex va ser deguda, segons el preàmbul de la llei, a donar una resposta urgent 
a la situació d’emergència en matèria d’habitatge, agreujada pels efectes econòmics derivats de 
la pandèmia. A partir d’aquest any, cal declarar amb el corresponent procediment, la declaració 
d’àrees amb mercat d’habitatge tens dels municipis, o d’una part del municipi, que estan en risc 
de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti 
l’accés a tota la població. 
 
Aquesta situació de risc, segons l’article 2 de la Llei 11/2020, pot venir determinada pel 
compliment de qualsevol de les condicions següents:  
 
a) Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement sostingut 
clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.  
 
b) Que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar superi 
de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels 
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lloguers d'habitatge superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de 
trenta-cinc anys. 
 
c) Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment 
de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys tres punts percentuals per 
damunt de la taxa interanual de l'índex de preus al consum de Catalunya. 
 
Conforme l’article 3, la competència de la declaració correspon al Departament de la 
Generalitat en matèria d’habitatge, actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
excepte en la ciutat de Barcelona, que correspon al seu Ajuntament, i a l’àmbit metropolità de 
Barcelona, que correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant un acord del Consell 
Metropolità. Però la iniciativa correspon als respectius municipis o als ens locals 
supramunicipals en què estiguin integrats, per acord del Ple de la respectiva corporació. 
 
La durada màxima de la declaració serà de cinc anys (art. 4.2 Llei 11/2020) i pot ser revisada 
posteriorment per a escurçar-ne la durada o per deixar-la sense efecte si canviessin les 
circumstàncies que la van motivar. Al seu torn, i arribat el moment, pot ser prorrogada si també 
la situació ho justifica per un termini no superior a la durada inicial (art. 4.3 Llei 11/2020).  
 
Com veiem, és una declaració flexible que pretén, com no podria ser d’altra manera, ajustar-se 
a les necessitats de cada moment. Per això, que cap situació desfavorable a l’interès públic i 
social no pot produir-se. 
 
Si un municipi no inicia el procediment per declarar mercat tens amb el temps suficient per ser 
aprovat, fa que les mesures de contenció de rendes de lloguer no siguin d’aplicació un cop 
finalitzada l’aplicació de l’excepcionalitat d’un any pels municipis que surten a l’annex, la qual 
finalitza el 21 de setembre d’enguany.  
 
Seria inconcebible estar en situació de mercat tens i deixar d’aplicar al municipi la llei que 
precisament permet  introduir les mesures de reacció a aquest mercat tensionat de lloguer, en 
plena emergència habitacional agreujada per la situació de crisi econòmica a conseqüència de 
la pandèmia de la Covid-19. No fer-ho significaria, deixar milers de famílies en una situació de 
major risc i precarietat. En aquest context, és de vital importància que els municipis que 
compleixin els requisits s’acullin a la regulació, no només per donar resposta als seus veïnes i 
veïns, sinó també com a mesura de solidaritat per tal que la norma no generi disfuncions a 
l’hora de facilitar l’accés a l’habitatge entre veïns de municipis contigus o pròxims. 
 
El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’Estat del Benestar, com ho són els drets bàsics 
a la sanitat, a l’educació, al sistema de pensions o la dependència, i els ajuntaments com a 
institució més pròxima a la ciutadania tenim l’obligació de posar-hi totes les eines al nostre 
abast per a fer-ho possible. 
 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM d’Aiguafreda  proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Que es tingui per promoguda la petició de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge 
tens d’aquest municipi, conforme l’article 3, apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, pel termini 
inicial de cinc anys (art. 4.2) sens perjudici de ser revisada quan es donin les circumstàncies de 
l’article 4.3. 
 
SEGON.- Que el present acord s’elevi al Departament de Territori i Sostenibilitat, en qualitat de 
departament competent en matèria d’habitatge, als efectes de la incoació del procediment de 
declaració, conforme l’article 3, apartat 1, de la Llei 11/2020. 
 
TERCER.- Que ateses les característiques i el dinamisme del mercat immobiliari, instar que el 
procediment per a la declaració es tramiti per via d’urgència, segons preveu l’article 3, apartat 
7, de l’esmentada llei.  
 
QUART.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament 
de Justícia, al Sindicat de Llogateres local, a la PAH local i a les associacions de veïns i veïnes del 
municipi. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que ens hem estat mirant al detall aquest punt, i veiem 

alguns punts que creiem que no ens acaben d’encaixar. I en aquests moments, el més probable 

és que no ens calgui tenir aquesta declaració de municipi tens, i intentaré explicar-ho. Perquè, 

ho hem estat treballant. Després donaré la paraula a la regidora d’Hisenda, la Gemma Brunet, 

que ella acabarà d’explicar els exemples i els punts exactes.  

Per poder-ho declarar, demanen que el creixement de preu dels lloguers sigui clarament 

superior a la mitjana catalana. Aquest és el primer punt que es requereix perquè es pugui 

declarar un municipi com a tens, a nivell de lloguer d’habitatges. També es demana que el 

creixement interanual acumulat de tres punts per sobre l’IPC sigui així en els darrers cinc anys. I 

finalment també que el 30% dels ingressos habituals de les llars foren de mitjanes menors de 

trenta-cinc anys, que es doni aquest cas. Sí que som conscients que el preu del lloguer de 

l’habitatge, especialment en pisos a Aiguafreda ha pujat, però no creiem que es puguin donar 

aquests supòsits, perquè hem mirat l’índex de referència de preus de lloguer, que és el que 

estableix la Generalitat, Aiguafreda no en té i no hi sortim, però sí que ho acaba d’establir en 

seixanta municipis de més de vint mil habitants, i una llista més extensa que cobreix els de tota 

la resta de mides amb un total de cent trenta-sis. No hi sortim, però sí que hi surten municipis 

veïns nostres com Centelles, que és l’índex que ens serveix com a referència. Hem parlat amb 

Centelles i ens han explicat efectivament que ells ho tenen, però el seu índex és l’índex que 

marca una mica el sector de zona a partir del qual faríem el càlcul. Hem fet el càlcul, agafant 

uns quants pisos que estan a la venda a través de plataformes immobiliàries d’aquí a 

Aiguafreda, i hi hem aplicat l’índex de referència per saber el preu d’oferta que té aquell pis, i 

quins serien els topalls mínims i màxims que tindria aplicant-hi la declaració de municipi tens. 

En tots els casos que hem provat, hem vist que estaven per sota, de manera que el resum seria, 

si demanem, perquè de fet no ho podem declarar com Ajuntament, hem de fer la petició al 

Departament de Territori i Sostenibilitat, que ara es diu Polítiques Digitals, Territori i Agenda 
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Urbana, ara ens haurem d’aprendre els noms, si ho demanem que ho declari, ell farà un estudi, 

i en funció d’aquest pot ser que ho declini igualment. De manera que, passats a efectes 

pràctics, aquest índex que és el resultant que tenim de zona, perquè aquí un de propi no el 

tenim, li dono la paraula a la regidora, la Gemma, perquè us expliqui com ha fet aquests càlculs 

i com ens han sortit.  

 

Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Brunet i aclareix que ella ha agafat 

tres ofertes que actualment hi ha aquí a Aiguafreda, de lloguer, no de venda. He agafat tres 

zones, hi ha un pis a la zona del Passatge Sant Ramon de 62 m2  a cinc-cents cinquanta euros 

(550 €). El tema de l’índex serveix només per pisos, no serveix per cases. A aquest preu, calculat 

surt a vuit euros amb vuitanta-set cèntims (8,87 €) el metre quadrat. Estem dins la mitjana. 

L’àrea inferior seria de set euros amb trenta-cinc cèntims (7,35 €) el metre quadrat, la mitjana 

set euros amb noranta-nou cèntims (7,99 €) i l’àrea superior onze euros amb trenta cèntims 

(11,30 €). Sí que està per sobre del que seria el mig, però segueix molt per sota dels onze euros 

amb trenta cèntims (11,30 €) el metre quadrat que seria el superior. Si declaréssim el tens 

hauria d’estar per sobre del superior.  

 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que la sensació que se’n desprèn és que si ara ho apliquéssim, potser 

aconseguiríem l’efecte contrari d’allò que es busca amb aquesta moció. Que és que veient el 

propietari, que el preu que ofereix el pis està per sota del que marca l’índex, no tingui la 

intenció justament d’apujar-lo per adequar-se a l’índex que li permet la llei. 

 

Segueix amb la intervenció la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Brunet i diu que un pis 

aquí al centre, 70 m2 surt a set euros amb catorze cèntims el (7,14 €) el metre quadrat, són cinc-

cents euros (500 €) al mes. Aquest està per sota de la franja inferior i tot. Perquè l’índex inferior 

seria de set euros amb seixanta-nou cèntims (7,69 €) el metre quadrat, el mitjà vuit euros amb 

setanta cèntims (8,70 €) i el superior deu euros amb noranta-vuit cèntims (10,98 €). I després, 

n’hi ha un altre de 55 m2 a cinc-cents euros (500 €). Aquest estaria una mica per sobre de la 

mitjana. A vuit euros amb setanta-nou cèntims (8,79 €) seria l’àrea mitja, aquest surt a nou 

euros amb nou cèntims (9,09 €). El que també l’índex no és per tots iguals, sinó que depèn del 

certificat energètic del pis, si és nou, si té reformes, etc. Per aquesta raó entre els tres hi ha una 

diferència d’euros. Però tots estan per la inferior, i d’altres per la mitjana o molt poc per sobre 

de la mitjana. A veure es pot sol·licitar, però no entraríem en els requisits.  

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que nosaltres entenem que és preventiu. 

Perquè realment, la incidència de la Covid-19 a Aiguafreda, està començant a tenir incidència 

en compra de vivenda, en lloguer, i de forma important. Evidentment, fa dos anys o tres, no 

estàvem en aquesta situació. Llavors, crec, què pot passar si ho presentem? Que ens diguin que 

no? No passa res. Mala sort. Almenys ho has intentat. Imaginem que diem: no ho volem 

presentar. I ens trobem en una acceleració real de la implicació. Llavors no estem fent el favor a 

ningú que ha d’anar de lloguer en un pis.  
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Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Brunet i diu que el departament 

ho està fent d’ofici. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu amb alguns sí que ho estan fent. Però pensa una cosa, 

els de dos mil o dos mil cinc-cents anem a la cua dels estudis. Mani qui mani en aquell 

departament, però les coses van així. Nosaltres no en farem de vida o mort això. Però ens ho 

vàrem estar pensant de si presentar-la o no, perquè aquestes mocions generalistes que tens de 

partit, diuen que si mirem la història de fa quatre o cinc anys hi havia tendència a baixar, 

perquè vàrem tenir una temporada que hi havia bastants cartells de es lloga o es ven, però ara 

no en veus gaires. En veus molt pocs. Llavors dius: Què passarà amb aquesta incidència? 

 

El Sr. Alcalde diu que com s’han explicat sensacions que tenim, però la mesura que prendrà el 

Departament serà sobre dades i no sobre sensacions. I sobre dades, estem veient que ho 

denegaria. A part un altre tema, que ja vàrem sentir abans-d’ahir a les notícies, el Tribunal 

Constitucional ja hi ha posat els dits a sobre, i ens tombaran la llei. Llavors què passa? Em 

remeto també a una notícia que vaig sentir ahir o abans-d’ahir al TN sobre què ha passat, a més 

a més, el cas el conec relativament per un tema familiar, amb el tema del preu del lloguer a 

Berlín. Berlín era la ciutat europea que tenia els preus de lloguer més elevats. Es va fer aquesta 

reforma, i el Tribunal Constitucional Alemany l’ha tombat. Doncs, els llogaters que es van 

beneficiar de la rebaixa de preus, ara els hi arriben factures de mil euros (1.000 €), mil cinc-

cents euros (1.500 €), de dos mil euros (2.000 €), amb tots els endarreriments acumulats des 

que els hi van fer la rebaixa.  

Veig complicat amb la situació incerta, i a més a més, veient les dades el Departament agafaria 

aquests índexs i potser ens diria que no, tirar el procediment endavant. Tot i que no s’ha de 

descartar, que si la cosa segueix així en un futur sí que hi entrarem, per tant, s’hagi d’aprovar. El 

nostre vot seria negatiu després d’explicar tots aquests punts. 

 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres estem molt d’acord amb 

el què tu has dit, de si, potser això s’hauria d’aprovar de forma preventiva aquesta junta. Però 

que no passi que més endavant això pugi. La llei en teoria està vigent, però quan la tombin...  

El Sr. Alcalde aclareix que ho ha deixat a nivell d’argumentari i que el fet que la tombin o no la 

tombin, és un parlar.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que de moment deien que la presentaven, però sense 

demanar la suspensió.  

 

Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres estem d’acord que 

s’aprovi. En principi és això, o sigui, és el Departament qui dirà si estem dintre o no, i ja està. 

Que això pugui repercutir que algú se n’adoni i digui: ostres, estic posant el meu pis amb un 

lloguer molt baix, i el puc apujar. Doncs no sé fins a quin punt això... 
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El Sr. Alcalde aclareix que s’ha fet servir l’expressió que algú se n’adoni. A veure, la gent se 

n’adonaria sí o sí, en el sentit que ho hem de comunicar. Si s’aprovés, hem de fer saber als 

propietaris que han de complir una norma. De manera que si ho féssim així sense que ningú se 

n’assabentés, no tindria efectes pràctics, que és el que busca la moció, entenc. Ho hem de 

comunicar. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que ella no està dient que no ho comuniquem, 

no. Estic dient que d’aquí a què els propietaris apugin, o sigui, si això s’aprova i el Departament 

ens inclou o no aquí dintre, això repercuteix en una pujada de lloguers. Jo crec que la gent qui 

lloga pisos ja sap perfectament a quin preu el pot posar, perquè les immobiliàries els hi diuen.  

 

El Sr. Alcalde diu que qui se n’assabentaria ràpidament serien les immobiliàries, i el primer que 

farien seria dir als propietaris: sàpigues que compleixes la norma i estàs dintre de l’índex que 

marques, però si vols apujar-lo més, encara ho pots fer.  

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que ja, però potser també li dirien que aquí 

ningú li llogarà amb aquest preu.  

 

El Sr. Alcalde diu que llavors ja anem a què el mercat es regula ell tot sol, automàticament. No 

cal aquesta opció.  

 

La regidora de la CUP, la Sra. Asensi diu que sí, de cara a què pugi per sobre, o sigui, que hi hagi 

apujades. Una mica com a contenció perquè no hi puguin apujar molt més els lloguers, entenc 

jo.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que hem de ser realistes, presentat a Aiguafreda és 

preventiu. No he fet l’estudi, no em feia falta, però estic segur que en comptes de tres en fas 

trenta ens sortirà el mateix. El que no em podeu discutir és que la tendència que hem vist si 

comparem els últims cinc anys, de l’any i mig últim, l’ocupació va in crescendo. En el fons, ens 

falta ja vivenda en aquest poble.  

 

Pren la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Molera i diu que és vivenda de casa, i 

això no entre dintre d’això.  

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que sí, que es busca més, es busca més. Però no tenim res buit.  

 

Reprèn la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Brunet i diu que això és només 

amb pisos, i aquí potser tenim el problema amb un altre tipus de vivenda.  
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Continua el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que sí, i aquest no està marcat a la llei. Però fixa’t en 

una cosa, abans no passava gent a demanar-te si hi havia cap casa o cap pis. Jo en poc temps, a 

la que em veuen allà al jardí, se’m paren molts a demanar si en conec cap. I ja t’ho dic, passaves 

anys que no et preguntava ni Déu.  

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que això és cert. Aquesta sensació que hi ha també la tenim aquí, i 

parlo a nivell de serveis tècnics. Un dia se’m queixaven no fa gaire, que gairebé fan més ells 

d’Apis que no pas els Apis del poble. Per què? Doncs, hi ha hagut un increment de demanda de 

persones que han vingut especialment de l’entorn metropolità i volen una casa amb jardí per si 

torna a haver-hi un altre confinament, poder tenir una mica d’aire per respirar. Llavors, què fa 

la gent amb bon criteri? Abans de comprar un solar, mai saps si allà a sobre hi té costos, hi 

grava qualsevol hipoteca, venen a l’Ajuntament i demanen què s’hi pot fer. Que això són dades 

que haurien de saber els Apis, i que les tenen i que es poden saber. Perquè quan es va aprovar 

el POUM es van passar totes. Però venen aquí a saber-ho. En funció del què hi ha, doncs diuen: 

compro o no compro, perquè sempre en trobaré.  

Això ens passa especialment amb Serrabanda, estem amb el projecte que ja us vam comentar 

un dia, de desbloqueig, per poder-lo tirar endavant, perquè ara totes les parcel·les buides, que 

són més de la meitat que les que hi ha, podrien donar molts habitatges que és el què es busca, i 

no es poden tirar endavant perquè està paralitzat. Però sí, aquesta sensació hi és que es 

demana més. Ara, anar a índexs que el Departament ens limitaria, són les dades que miren 

exactament, i ens trobem que en aquests moments, no descartem més endavant, però en 

aquests moments és una aposta crec que innecessària. Sabent això, que la sensació és que sí, 

que hi ha més demanda d’habitatges. I Aiguafreda el problema que tenim certament és el dels 

pisos. Ens falten pisos i tenim molt poc espai. No ens falta tanta casa amb jardí que és la que 

curiosament va més buscada, però pisos sí.  

Doncs bé, en el nostre cas no hi donarem suport una vegada explicat tot això. 

 
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, tres (3) 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 PER A LA INCORPORACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT DE MENSTRUACIÓ I 

CLIMATERI A L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 

Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a 

dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat d’invisibilitzar durant dècades. De 

fet entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt 

intensos i invalidants que les incapacita temporalment.    

Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho és i menys 

quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La pressió social provoca 
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que les persones que pateixen dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no  “passa 

res”, però la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, 

dificulten el desenvolupament habitual de les seves feines.  

Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació 

laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament 

a la bretxa laboral i significant un nou sostre de vidre dins les carreres laborals, així com a la 

seva economia. Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada 

amb la menstruació i climateri, en cas que es necessiti, té una conseqüència positiva en relació 

amb la reducció d’aquestes desigualtats. Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el 

climateri és una mesura que permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere. 

D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un permís que doni 

cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del Sud o Taiwan, que porten la 

capdavantera en aquesta temàtica i les seves treballadores fa anys que poden gaudir d’aquest 

permís en diferents formats.  

Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen la necessitat. És el 

cas de la Intersindical CSC que ha iniciat la campanya  “FORA TABÚS, GUANYEM DRETS: permís 

retribuït de menstruació i climateri”, i que aquesta ja ha estat aprovada per l ’Ajuntament de 

Girona.  

Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que aquest 

permís és una primera passa en el camí cap al reconeixement d’aquest dret en la legislació 

pròpia, i atès que en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, manifestem la necessitat que 

el nostre ajuntament inici els treballs preparatoris per fer possible l’aprovació d’aquest permís 

retribuït, d’almenys 8 hores al mes. De forma conjunta amb els agents responsables de 

negociar les característiques de la funció pública i dels llocs de treball de l’ajuntament, si és el 

cas, es manifesta la voluntat política de treballar la proposta, aprovar-la i així fer-la realitat el 

més aviat possible.  

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM d’Aiguafreda proposa 

l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Manifestar el compromís d’aquest consistori en incorporar un nou permís retribuït de 

menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores d’aquesta institució, com a dret per a 

totes les dones que necessitin acollir-s’hi.   

SEGON.- Instar la Junta de Govern de l’Ajuntament, a la negociació col·lectiva, per tal de 

vehicular l’acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri d’un mínim de 8 hores 

mensuals, amb la finalitat que sigui efectiu en el termini de 6 mesos.  

TERCER.- Traslladar aquests acords a la representació unitària i sindical de les persones 

treballadores, a les entitats i plataformes feministes del municipi, i a l’Associació Catalana de 

Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Micropobles de 

Catalunya.   
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que el nostre grup municipal ho trobem bé i també s’adhereix 

a donar suport a aquesta moció. 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que a Girona han sigut els primers que ho han aprovat 

i tenen una alcaldessa dels vostres.  

El Sr. Alcalde diu que no ho han considerat sobre cap punt de vista. Ho considerem sobre si o 

considerem necessari o no. No per seguir cap disciplina de partit. Perquè aquí, com se sap, cap 

de nosaltres és militant del partit, tot i que ens sentim ben aixoplugats per aquestes sigles, però 

no som militants, de manera que això ens dona llibertat per poder actuar fora del que seria la 

norma del partit.  

Bé, hi estem a favor i a més a més, a la proposta, que és clarament l’estudi aquest i que es 

pugui desenvolupar abans de sis mesos, ho trobem bé, perquè en aquests moments s’està 

negociant el conveni amb els treballadors funcionaris que no en tenen. Després d’uns anys que 

hi ha hagut diferents conflictes, ara estem a punt, crec, d’arribar a un acord. I justament, 

parlant-ne a l’anterior reunió que vàrem tenir amb els representants sindicals, amb els 

representants dels treballs i la Secretària de l’Ajuntament es va dir que justament ja es volia 

incorporar perquè ja no fos només un tema aprovat puntualment per Ple, sinó que quedi inclòs 

en el conveni que tindrà vigència els propers quatre anys. De manera que sí. Aquest estudi, crec 

que l’aplicació, a més a més, anirà més enllà d’aquests sis mesos que dieu. Serà abans. Esperem 

poder-lo tenir ben aviat disponible. Per tant, el nostre grup hi donarà suport. Algun comentari 

més? 

 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres en teoria, estem d’acord 

evidentment, però nosaltres l’ampliaríem encara més. Nosaltres creiem que aquest nou permís 

retribuït per dones hauria d’estar ampliat, en la diversitat. Hi hauria de ser a més de dones, 

també homes trans, on una persona que es digui Josep, però que és una dona amb cos de dona, 

i per tant, pot patir els mateixos problemes, i també en persones no binàries. Afegiríem això, i a 

més a més, nosaltres creiem que hi hauria d’haver dos permisos d’aquests, que suposo que això 

s’hauria de parlar amb el comitè i tot això, i ho haurien de presentar els sindicats. Hi hauria 

d’haver dos tipus de permisos. Un permís de vuit hores mensuals recuperables en un trimestre 

per totes les dones, homes trans i persones no binàries. Però també hi hauria d’haver un permís 

retribuït pel mateix, el cicle menstrual i climateri a les dones, homes trans i persones no 

binàries treballadores, que acreditin certificat ginecològic que realment això ho pateixen cada 

mes, perquè sí que hi ha gent, moltes dones, que és com una malaltia, l’endometriosi. Llavors, 

si ho certifiquen, que pugui ser un permís sense haver de retornar les hores.  

 

Intervé el Sr. Alcalde i diu que vindria a ser un permís per prescripció mèdica. Doncs bé, no ho 

veig pas malament. Presenteu-ho com una moció.  

 

Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu clar, però es pot ampliar amb 

aquesta? 
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El Sr. Alcalde diu que preferiblement aquesta tancar-la. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que jo la tancaria i presentes al pròxim una ampliació. 

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que no ho veig malament. Entenc el plantejament, com a 

idea no la trobo pas malament, em sembla bé. Però com que és un plantejament potser 

diferent, perquè hi fa una extensió que aquí no hi surt, votem aquesta i potser en el proper Ple, 

l’ordinari del 14 de setembre, estaria bé presentar-la com a moció. No és excloent, perquè 

aquesta de fet, aquests detalls no hi entra, sinó que el què proposa és que l’Ajuntament inicií 

els tràmits, en parli amb els sectors afectats, per tal que sigui possible un tipus d’acord. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que d’acord. O sigui, aquesta proposta és més 

concreta.  

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que aquesta proposta és una primera passa. 

Potser no vàrem tenir en compte el global, que hi ha altres variants, que també estic d’acord 

que hi puguin ser.  

 

El Sr. Alcalde diu que d’acord, si et sembla ho fem així. De manera que, si una vegada explicat, si 

no hi ha cap comentari, passaríem aquesta moció a votació.  

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per, sis (6) vots a favor 

del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) 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 CONTRA EL TANCAMENT DE L'EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D’AMUNT 

La multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la planta de producció, R+D i 
compres de Lliçà d'Amunt.  

Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 treballadors i 
treballadores del territori Català, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes de 
subcontractes de la mateixa planta. Sense oblidar que aquesta multinacional a finals del 2021 
farà efectiu l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta de Castellet, deixant al carrer 
a 1500 treballadors i treballadores de tota Catalunya.  

En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que convida a la 
reflexió. El 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té més de 50 anys i han 
dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què treballen. Aquest fet representa un 
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impacte social devastador que afecta el teixit industrial de la comarca del Vallès Oriental i de 
Catalunya. Aquesta dada ens indica l'alt nivell de pèrdua crònica de l'ocupació d'aquests 
treballadors/es i les dificultats que tindran en el moment d'intentar la reinserció en altres llocs 
de feina. Aquests treballadors/es tenen encara un mínim de 14 anys de vida laboral, tenint en 
compte que en l'àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una taxa d'activitat inferior al 80% 
que es va reduint gradualment fins al 41% quan aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa 
forma representen el 25% del total d'aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col·lectiu 
femení.  

Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucions tant a la procliu desindustrialització del 
nostre territori com a la perduda de llocs de treball de col·lectius greument afectats en aquest 
camp.  

La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït als beneficis 
milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar a acords com poden 
ser, la congelació salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la revisió del IPC en el conveni anterior 
i acords de flexibilitat i mesures productives.  

La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt no és només una planta productiva sinó 
que incorpora el disseny i desenvolupament de productes per a la resta del mercat Europeu.  

Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió que 
respon únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És per això que el 
representants dels treballadors/es no accepten un tancament de la planta Bosch a Lliçà 
d’Amunt.  

Els representats sindicals de l’empresa Bosch consideren que els aspectes més nocius de les 
reformes laborals ajuda a les multinacionals a deslocalitzar les produccions, tot i ser viables al 
territori espanyol.  

Estem davant del segon tancament que es produeix en l'últim any del grup Bosch a Catalunya, 
dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat. Aquesta crisi industrial 
ens interpel·la a tots i hem d'unir tots els esforços per a trobar una solució viable per a la planta 
de servofrens de Lliçà d'Amunt. Estem veient com les diferents administracions han posat la 
mirada entorn de la indústria de l'automòbil, reforçant així el procés de transformació del 
sector. Hem vist com es posa en marxa projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswagen, 
a la vegada que veiem com Bosch planteja el seu tancament a Catalunya.  

És necessari un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva transformació i 
que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la potència que representa 
l'electrificació de l'automòbil, representant la voluntat de tornar a liderar el sector novament i 
presentant-se com el millor oferent per a aquest nou escenari.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Comitè d’empresa del Grup Bosch proposa al Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l'adopció dels següents punts:  

1. El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.  
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2. Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el 
compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de 
Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.  

3. Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions 
públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch Lliçà.  

4. Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i 
exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com 
indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències 
socials que pot tenir al territori.  

5. Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució 
que permeti salvar els llocs de treball.  

6. Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil situació 
a la qual s'enfronten, i estem sempre a la seva disposició.  

7. Demanar al govern la derogació de la reforma laboral del 2010 -2012 i els articles 42, 43 
i 51 del estatut dels treballadors/es.  

8. Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als Ajuntaments que 
formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

9. Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch 
Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al 
Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya, a la 
Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la 
Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els 
grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu.  

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que aquesta moció ve motivada a través d’una petició des del 

Consell Comarcal, on s’hi ha adherit molts pobles per donar suport a tots els treballadors de la 

planta Bosch de Lliçà d’Amunt. És un tema de gairebé solidaritat comarcal que presentem com 

a moció. Hi ha algun comentari? 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que això va portar molta cua fins que es va fer el 

redactat entre el comitè i el que deia el PSC i els altres, però hi estem d’acord.  

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per, sis (6) vots a favor 

del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) 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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MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES 
ARMES NUCLEARS 

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens dubte, 
són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat. 
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki 
ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 persones, nombrosos 
ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats. 
Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món 
continua disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat destructiva 
molt superior a les bombes de 1945. 
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció massiva 
(com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la 
prohibició de les armes nuclears. 

Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i campanyes, la 
xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, etc., s’ha aconseguit un 
primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el passat 7 
de juliol de 2017, a les Nacions Unides. El 22 de gener de 2021 el Tractat ha entrat en vigor 
finalment, després d’haver aconseguit la signatura i ratificació de 50 estats. 

Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi sumin 
activament. I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i 
nuclearment desarmat. Per tot això, l’Ajuntament d’Aiguafreda: 

 
1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de 

les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears 

2. Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el 
desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment 

3. Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi 
Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat està 
profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les 
comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret 
de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui 
deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores 
per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la 
Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo” 

 
4. Insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de 

les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides 

5. Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat 
d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau 
(Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que vull fer una petita entrada sobre aquest punt, perquè de 

mocions d’aquest estil n’arriben moltes a tots els partits, i sovint n’hi ha moltes que corren per 
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la xarxa per presentar o no presentar. Però aquesta en especial ve del grup d’Alcaldes per la 

Pau (Mayors for Peace), que és un grup d’alcaldes del qual l’Ajuntament d’Aiguafreda en forma 

part des de l’any 2010. En el seu moment, l’alcalde Jordi Sambola, s’hi va afegir i tots els 

alcaldes que han passat, en Joan Vila i jo mateix, s’hi va estar d’acord i ens hi vam adherir 

igualment. Això està liderat per Josep Mayoral que és l’Alcalde de Granollers, i és ell el qui 

vehicula i connecta amb la institució internacional que vetlla pel tema de la pau al món a través 

dels ajuntaments, i en aquest cas, degut al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears 

que va entrar en vigor el gener de l’any 2021, ara es presenta com a moció. Creiem que és 

interessant que Aiguafreda amb aquesta línia que ha portat, s’hi continuï sumant. Hi ha algun 

comentari a fer sobre això? 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que tant de bo tingués èxit.  

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per, sis (6) vots a favor 

del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) vots a favor del Grup Municipal Esquerra 

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

 

MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I 

SEGURA 2021 

Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la Mobilitat, 

un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a 

la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys 

contaminant en benefici de tothom. 

La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És una 

oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i explicar els 

reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar 

fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental. 

Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat sostenible” i 

s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut “Fes salut. Mou-te de 

manera sostenible”. 

A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, avançant en 

la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això és molt important 

que enguany, per superar la baixada en la utilització del transport públic fruit de la pandèmia 

de la Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front. 

La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227 municipis de 

Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el representa una participació 

molt per sobre de la resta dels municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg 

dels anys, ja que els Ajuntaments de Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de 

l’urbanisme i el foment de la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar 

la sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat 

de l’aire. 
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En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són: 

• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible 

amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la 

qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de 

gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos 

energètics. 

• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la 

sobre les seves diferents modalitats. 

• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport 

públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 

• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu 

patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 

• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport 

motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen 

tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una 

altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física. 

Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic passa per 

un transvasament des del transport privat al transport públic, i la descarbonització del parc 

automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb un 

augment de la utilització del transport públic, però també amb un augment de l’ús de la 

bicicleta, els patinets i sobretot el caminar per les distàncies curtes. 

Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, 

aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que reconeix que 

l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat 

compartida i encoratja a crear aliances entre tots els països i actors per assolir els ODS. 

Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, 

obrint- se a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per 

al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. 

Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al 

nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del 

què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de qualitat 

de vida, establir col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures 

permanents. 

 
Per tot això, proposem al Ple els següents acords: 

PRIMER.- Inscriure l’Ajuntament d’Aiguafreda a la Setmana Europea de la Mobilitat d’aquest 

any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European Mobility Week i fer-

hi constar les accions acordades en l’acord segon. 
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SEGON.- Fer constar que l’Ajuntament d’Aiguafreda ha impulsat o impulsarà les següents 
accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable: 

QUART.- Adherir l’Ajuntament d’Aiguafreda a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 

aprovada pel  Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019. 

 

CINQUÈ.- Adherir l’Ajuntament d’Aiguafreda a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a 

Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a 

l’Aliança Catalunya 2030. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que vull fer una explicació del perquè la presentem. La 

setmana europea de la mobilitat ja ha estat un tema que l’Ajuntament d’Aiguafreda s’hi ha 

afegit ni que sigui publicitant-ho o fent-ne campanya. Ara es presenta a través d’una moció que 

bàsicament insta als ajuntaments a seguir amb la línia que creiem que és la que els objectius de 

l’Agenda 2030 marquen. Que és inscriure l’Ajuntament d’Aiguafreda aquesta setmana, això 

serà al setembre, ens estem avançant, la setmana que cada any té lloc al setembre, no és per 

ara mateix. I bàsicament el que fa és demanar que els ajuntaments apostin per la mobilitat de 

peu, els vehicles elèctrics, l’ús de la bicicleta. I també perquè l’ús excessiu del transport 

motoritzat afecta la nostra salut i fins i tot, demana una reflexió, per evitar el sedentarisme i la 

inactivitat física. Llavors també es fa constar si l’Ajuntament d’Aiguafreda ha impulsat o vol 

impulsar alguna acció. En el nostre cas, hem fet unes bandes de reducció de velocitat a totes les 

trames urbanes, a partir d’una moció que es va presentar des del vostre grup (referint-se a la 

CUP). També apostem per l’adquisició de vehicles elèctrics, que en aquests moments de 

vehicles quatre rodes no en tenim cap, sí que tenim un patinet elèctric, però la intenció és que 

el dia que s’hagi de substituir un cotxe ja sigui elèctric. Instal·lem uns punts de càrrega elèctrica 

que han d’estar operatius en breu. Estem treballant i impulsem el camí fluvial del Congost, que 

el tenim encallat, però s’han fet gestions perquè es pugui desencallar afavorint el tema de la 

Xarxa Eurovelo, que és la que connecta tota Europa a través de bicicleta. I per tant, sotmetem a 

votació aquest punt demanant el vot a favor perquè creiem que és important que Aiguafreda 

s’hi afegeixi.  

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que jo tinc una pregunta perquè el vostre 

redactat no l’entenem. Perquè poseu, em sembla que era en aquesta moció, el punt 1 fem això, 

al segon punt diu que l’Ajuntament presenta dues propostes concretes i només hi ha dues 

ratlletes.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que són aquestes que acabo de dir.  

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que votar dues ratlletes no les votarem a 

favor. 
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El Sr. Alcalde aclareix que primer ens hi adherim i llavors quines proposem. N’hi ha més que són 

aquestes quatre que hem dit.  

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que nosaltres volíem preguntar el mateix. 

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que l’esperit de la moció el vam entendre, però em va xocar 

això. Clar, el tercer punt no sortia i dius: Potser és un punt que l’has tret.  

 

El Sr. Alcalde aclareix que la moció és genèrica i aquí vàrem afegir aquests punts. En el que 

vàreu rebre no hi sortia. Eren aquests quatre que acabo de llegir.  

 

Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que aquests punts són: el camí 

fluvial, el patinet elèctric... 

 

El Sr. Alcalde corregeix i diu que són: La reducció de la velocitat, adquisició de vehicles elèctrics, 

instal·lació de punts de recàrrega i impuls en el camí fluvial del Congost perquè sigui transitable 

en bicicleta. O sigui, no podem fer-ho així i prou, sinó que la moció que l’hem de trametre a 

diversos organismes sí que ens demana llista d’accions fetes o per fer i que l’Ajuntament es 

compromet.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta què era el punt tercer? D’allò que dèieu 

d’aprovar primer, segon, segon és aquells quatre, tercer? 

 

El Sr. Alcalde aclareix que tercer no n’hi ha. El darrer ja és comentar-ho a tots els organismes.  

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que llavors són quatre punts. U, dos, el quatre passa a ser tres i 

el cinc passa a ser quatre. Ja està, d’acord, aclarit. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que jo voldria dir una cosa, per exemple la 

reducció de velocitat és només en teoria a la carretera de Ribes. La zona trenta?  

 

El Sr. Alcalde aclareix que la zona trenta és allà, efectivament, i aquí hem ampliat dos carrers 

més la zona vint. Va sortir a la moció presentada pel vostre grup en el seu moment.  

 

Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que ara sortiré una mica del tema. 

Amb això de la Carretera de Ribes que és zona trenta, si tu entres des de Barcelona, no hi ha 

cap senyal que digui que és zona trenta. No sé si us hi heu fixat. Perquè a veure, nosaltres 

entrem des de Barcelona i aparquem al Parc sempre, i la meva discussió és que jo aquí puc anar 

a quaranta, perquè enlloc diu que he d’anar a trenta. No està senyalitzat. No sé a quina alçada 

està senyalitzat.  
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Pren la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells i diu perquè la concessió és del 

Puigfred cap a dintre. Aquell tros d’accessibilitat no és municipal. La senyalització no és 

municipal. Comença a partir de la rotonda.  

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta si a la rotonda està marcat. Perquè ella diu que 

no n’havia vist cap fins a l’aparcament.  

 

Reprèn la paraula el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells i diu que sí que n’hi ha una. 

Allà a Novtec n’hi ha una. I abans del Novellas n’hi ha d’haver una altra. Les van posar allà. El 

debat va ser que ens començava a la rotonda del Puigfred fins a la rotonda de Serrabanda. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que és quan vens de Sant Martí comença, en girar a 

l’esquerra. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que us puc assegurar que fins al Parc segur que 

no n’hi ha cap de senyal.  

 

El regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells diu que quan surts d’Aiguafreda, que és una de 

les que es van posar, quan fas el revolt de Can Sans n’hi ha una que dius vaig a trenta i entra a 

Sant Martí. Allà n’hi ha una de senyal de trenta. I quan vens de la C-17 prop de Sant Martí cap 

aquí també n’hi ha una altra de trenta. Si no hi és aquí, l’explicació de l’entrada és aquesta, que 

quan es va fer la cessió de la Carretera de Ribes, Carreteres es va quedar el tros del pont per 

accessibilitat d’ells, perquè el poble no hi pogués fer cap acció. Nosaltres no podem tallar aquell 

tros. Si fem un Carnestoltes, no podem tallar a partir de la rotonda enllà, perquè és 

l’accessibilitat que ha d’estar neta per la C-17. S’hauria de demanar permís, però no tenim la 

potestat. Però si no, ens ho mirarem i la col·locarem. 

 

La regidora de la CUP, la Sra. Asensi conclou que simplement era un incís amb aquest tema. 

Nosaltres, evidentment, trobem insuficient aquestes quatre propostes pel tema de la mobilitat 

sostenible. Nosaltres creiem que el centre s’hauria de tancar, que s’hauria de fer zona trenta 

tot el poble, tots els carrers possibles. Però bé, estem d’acord, però pensem que és insuficient. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que estàs d’acord, però en vols més. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que de fet, a la moció que es va aprovar en el seu moment, recordo que hi 

havia algun punt més que es va demanar que es puguin desenvolupar al llarg de la legislatura, i 

sí, que hem d’anar cap aquí. Sí que no acabem de veure exactament igual, el vostre punt de 

vista amb el tancament del centre del poble. És un tema molt conflictiu, que demana atendre 

els molts factors, que hi ha, és complexa per no perjudicar el tipus de comerç que tenim, 

afavorir els vianants, etc. Però en tot cas, les accions que s’estan fent ara, per exemple, fa poc 

la brigada municipal ha començat les obres al carrer Mossèn Josep Salvans, per tal d’eixamplar 
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la vorera i també se’n faran a l’altra banda, que van ser aprovades en els pressupostos 

participatius, on traiem el cotxe, hi haurà set aparcaments que desapareixeran, i s’eixamplarà la 

vorera. Hem d’anar cap aquí. Els exemples que vam comentar l’altre dia sobre canvis de sentits 

de circulació, tot va cap aquí. Però no oblidem l’espai geogràfic on ens trobem. A diferència de 

la Garriga, els Hostalets de Balenyà o Centelles que han crescut més o menys en zones 

relativament planes i poden estendre’s, nosaltres  ens trobem al fons d’una vall, on a més a 

més, tenim la limitació de les tres rieres: Martinet, el Congost i Avencó. Que fan que l’espai 

quedi comprimit aquí. No ho tenim tant fàcil com altres municipis.  

 

Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que ja, però per exemple, es pot 

fomentar més l’ús de les bicicletes, el carril bici, en algun lloc on es pugui fer. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que ho hem pensat. El tema del carril bici també en soc partidari, però 

aquí ho tenim complicat. L’espai que tenim, perquè no sigui perillós pels usuaris de la bicicleta 

és complicat.  

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que pacificant molt el que és el trànsit. A la 

Carretera de Ribes sí que es podria fer, o a les voreres fer un carril bici segur.  

 

El Sr. Alcalde diu que hi ha un tram que una acció si farà, no està encara tancada, però ja 

l’avanço i és que tenim l’antiga carretera, la nacional 152-Z, que ja és de propietat municipal, 

però que es troba en molt mal estat. S’ha anat degradant, desgastant, i s’ha de refer, però no 

tenim la intenció de refer la nova asfaltada per tornar a fer una altra carretera, sinó almenys, en 

el tram central, entre el que seria la rotonda del parc de la carretera d’entrada, aquesta que 

estàvem comentant, fins a la rotonda del Pontasco, aquest tram més cèntric del municipi. Quan 

es torni a reasfaltar haurà de ser amb una acció diferent, ha de ser més permeable als vianants. 

No pot ser un pas com és el que és ara, on l’accés de velocitat ens obligarà, també n’hem 

parlat, a posar radars. Perquè la zona trenta es respecta poc. De manera que aquest tram, quan 

hi hagi el projecte ja es presentarà i s’explicarà, però s’ha d’asfaltar la carretera. No sabem 

quan ho podrem fer. Té un cost aproximadament de dos-cents mil euros (200.000 €). S’haurà 

de fer, està en mal estat. Però la intenció no és tornar a asfaltar una carretera, sinó ja fer-ho 

amb un plantejament que ja visualment inciti a la reducció de la velocitat, i fins i tot, sense línia 

mitjana al mig, ja sigui amb jardinera, amb pilona, etc. No la podem tallar del tot, perquè hi 

passen molts camions. Tots els camions que van a la zona industrial, els que poden venir 

d’Avencó passen per la carretera, ja és prou ample, i han de continuar-hi passant. Però també 

és una travessa urbana, on cada vegada hi ha més gent que la travessa. Hi ha unes cruïlles 

sensibles. El futur va cap aquí, tot i que el projecte en concret no hi és, la idea sí. Se n’ha parlat 

amb els serveis tècnics i l’haurem de desenvolupar. Bé, en tot cas, ens hem allargat, tornem 

altra vegada al punt que només queda sotmetre’l a votació. 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per, sis (6) vots a favor 

del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) vots a favor del Grup Municipal Esquerra 

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

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pons i diu que té un parell de preguntes sobre les últimes 

juntes de govern local, si us va bé. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que no s’han presentat per escrit, però bé. 

 

El Sr. Alcalde diu sí, sí, endavant. 

 

Reprèn el regidor d’ERC, el Sr. Pons i diu que són molt concretes. Sobre l’última junta de govern 

local, de 25 de maig, apareixen molts informes d’aprofitament i de comptabilitat urbanística, 

només vull saber un resum de què fan referència, bàsicament. Em sembla que són sobre 

Serrabanda, pot ser?  

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que són els de les reparcel·lacions de Serrabanda, de la Sitjar de 

Togores. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que hauria anat bé tenir la pregunta abans, perquè haguéssim pogut 

mirar bé els punts que són, i ara parlo de memòria. N’hi ha hagut alguns, on els informes 

sempre solen ser a petició de particulars. N’hi ha dos, un d’un sector de Serrabanda i l’altre de 

la Llobeta. Hem estat en converses, no diré negociacions encara, un parell de vegades amb 

famílies propietàries d’aquests sectors. La Llobeta segurament, és el veïnat més abandonat que 

tenim a Aiguafreda, el més deixat. No s’hi ha pogut fer res. Ara tenim l’eina que és el POUM, el 

POUM el converteix amb un PAU, que és únic. Per tant, ara ja es pot tirar endavant. Se n’ha 

parlat amb algun veí, a petició dels mateixos veïns, perquè l’accés rodat és molt complicat, i hi 

hem de fer alguna cosa. L’inconvenient és que precisament més de la meitat de la propietat, és 

un sol propietari. De manera que a l’hora de tirar endavant, sigui per sistema de compensació, 

o de cooperació, tenim la seguretat que més de la meitat no hi estarà d’acord. Per això, estem 

en aquesta fase de negociacions. Per poder-ho posar fàcil, la propietat ens va demanar aquests 

informes, per tal de poder-s’ho estudiar i veure fins on arriba la seva quota de participació. Un 

és per Serrabanda, que aquest va a part, i l’altre és per la Llobeta. Recordo de memòria que són 

aquests dos. N’hi ha més, perquè és una petició que molts particulars fan. volen saber quin 

aprofitament urbanístic poden fer. Llavors fan l’informe. Els serveis tècnics el validen. Està 

taxat, val uns vuitanta euros (80 €), cada vegada que es fa un informe d’aquests. Però és 

necessari per si algú vol tirar una iniciativa urbanística, en el món de la construcció, saber què hi 

pot fer. Aquesta n’era una, hi havia una altra pregunta? 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pons i diu que sí. L’altra pregunta és de la junta de govern local 

del dia 16 de març, on hi havia una petició per part d’AGBAR, de la suspensió de 
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subministrament d’aigua a uns abonats no domèstics que tenien factures pendents de pagar. 

Això, com va acabar? 

 

El Sr. Alcalde aclareix que AGBAR, cada mes passa una llista d’abonats que no estan al corrent 

del pagament, i que passat el període de tres mesos de requeriments, pot passar a tallar l’aigua. 

Quan són domèstics, tot es filtra a través de serveis socials, i si és un domèstic que serveis 

socials considera que està en situació de vulnerabilitat, evidentment no es talla. AGBAR no ho 

pot tallar. Tan sols ja no passa ni per junta. Serveis socials ho frena. En aquest cas són no 

domèstics. Què són? Són petits tallers o naus tancades, que no estan al corrent del pagament 

perquè tampoc ningú en consumeix. AGBAR demana poder-la tallar en aquests casos. No són 

persones vulnerables, sinó que són naus tancades on no hi ha ningú i que no estan al corrent 

del pagament. Encara que no hi hagi consum, hi ha una quota de manteniment mínima, i per 

això demanen de tallar-ho. Això s’ha d’aprovar per junta. En aquests casos no ens hi oposem. 

Un d’aquests és un que porta problemes a l’Ajuntament d’Aiguafreda, que és el càmping de 

Tagamanent. Aquest ha canviat de mans. Ha estat investigat per Turisme, que en va fer un 

expedient per tenir-lo amb ordre. Ens porta molts conflictes amb els veïns d’Avencó, perquè 

quan està obert hi ha festes i saraus que ningú controla, i on els veïns no poden ni dormir, 

especialment a l’estiu. És Tagamanent, però el servei d’aigües li arriba des del barri d’Avencó 

d’Aiguafreda. Alguna cosa més? 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que voldria fer un petit comentari. Allà al 

passatge de Sant Ramon, no et puc dir si encara hi són, però durant la setmana passada hi havia 

dues bicicletes allà a la barana del mig de les escaletes, si quan tens el Novellas a la dreta i 

puges les escaletes, que les fan servir d’aparcament. Clar, la barana aquella és perquè la gent 

que té poca motricitat pugui pujar, és un lloc que crec que no es veu gaire pel personal 

funcionari, ho dic perquè feu mirar si encara hi són. No duien matrícula, perquè si no us hauria 

passat la nota, però les bicicletes no les vaig poder identificar. Ara, estaven molt ben lligades 

amb cadenats. 

 

Intervé el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Molera i diu que podria ser que anessin al Punt 

Jove. Però potser, són estones diferents que els hi hagin deixat. 

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que el primer dia va trobar una noia que 

escombrava i em va fer el comentari de no pateixis, que ja passaríem pel costat. Però clar, això 

era un dilluns, i el dijous encara hi eren. Llavors ja em va xocar més, perquè els veïns d’allà tots 

donen la sensació que tenen terreny per posar-les a dintre, i no crec que siguin d’ells perquè no 

els hi he vist cap cop. Ho dic, perquè és d’aquests punts que queden fora de càmera i que no 

quedessin permanentment allà.  

 

El Sr. Alcalde dona les gràcies i diu que prenem nota. Si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. 
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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 
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