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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29  DE MARÇ DE 2022 (NÚMERO 

2/2022) 

 

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. Francesc de Borja Pons Llabrés 

Sra. Cristina Martín Sanglas 

Sra. Anna Asensi Urrea 

 

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els 

regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la 

Corporació, la senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca, prèvia comprovació del quòrum legal necessari 

d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió 

extraordinària plenària convocada pel dia d’avui. 

 

El Sr. Alcalde excusa la presència del senyor regidor Salvador Pujol Carbonell. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
PRIMER.- AGRAÏMENT, AL SR. JOSEP MORENO GARCÍA, A TÍTOL PÒSTUM, I AL SR. ANTONIO 
BERRUEZO ALTARRIBA, PELS SERVEIS PRESTATS COM A JUTGE DE PAU AL MUNICIPI 
D’AIGUAFREDA, I ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT. 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 
Atès que han quedat vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut del municipi d’Aiguafreda. 
 
Vist que correspon al Ple de l’Ajuntament elegir les persones per ser nomenades Jutge de Pau, titular 
i substitut d’aquest municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
En data 10 de març de 2022, l’Alcaldia va emetre edicte, obrint un termini de deu dies perquè les 
persones que estiguin interessades, i reunissin les condicions legals es poguessin presentar, 
mitjançant sol·licitud en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant registre 
electrònic.  
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El 14 de març de 2022, es publica anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’edictes de l’ajuntament.  
 
El 15 de març de 2022, es va comunicar al Jutjat Degà de Granollers l’edicte esmentat anteriorment.  
 
Transcorregut el període legalment establert per a presentar les sol·licituds en aquest Ajuntament, 
consta que s’han presentat en el registre d’entrada per l’elecció del Jutge de Pau titular i substitut les 
sol·licituds següents: 
 

- En data 16 de març de 2022, amb número de registre d’entrada 2022-E-RC-273, va presentar 
la seva sol·licitud la senyora Anna Maria Pascual Blanch. 
 

- En data 17 de març de 2022, amb número de registre d’entrada 2022-E-RC-279, va presentar 
la seva sol·licitud el senyor Manuel Rodríguez Reyes. 

 
Atès que les sol·licituds presentades reuneixen els requisits exigits per la llei i no incorren en cap de 
les causes d'incapacitat o d’incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions 
judicials.  
 
Segons l'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i de conformitat amb 
l'article 101.2 de la LOPJ l'elecció de Jutge de Pau i del seu substitut s'efectuarà pel Ple de 
l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que 
reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.-AGRAIR a la família, i fer el lliurament d’un reconeixement, a títol pòstum, al Sr. Josep 
Moreno García pels serveis prestats en aquesta Corporació com a Jutge de Pau substitut.  
 
SEGON.- AGRAIR, i fer el lliurament d’un reconeixement, al Sr. Antonio Berruezo Altarriba pels 
serveis prestats en aquesta Corporació com a Jutge de Pau titular.  
 
TERCER.- DESIGNAR la Sra. Anna Maria Pascual Blanch, amb NIF 37679918F, com a Jutgessa titular 
del Jutjat de Pau d’Aiguafreda, i al Sr. Manuel Rodríguez Reyes, amb NIF 37680154J, com a Jutge de 
Pau substitut, atès que reuneixen les condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec 
d’acord amb l’art. 30.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones escollides. 
 
CINQUÈ.- Trametre aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit Judicial per tal 
que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya a fi que procedeixi a expedir el 
corresponent nomenament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir unes paraules, en primer lloc, parlar-vos a vosaltres, els jutges que sortiu 
i els jutges que sereu proposats. Per dir que aquest càrrec, no és únic. Els que estem asseguts aquí 
darrere som els onze representants de la sobirania popular. Voldria excusar abans el regidor Salvador 
Pujol que ha dit que avui no podia assistir en aquest acte. Com a representants sí que tenim una 
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representació política. No és el cas dels jutges, on el càrrec no és polític. És un càrrec que seguint la 
divisió tradicional o separació de poders que ja va idear Montesquieu a la Revolució Francesa, quan 
va separar el poder judicial, del legislatiu i de l’executiu. El legislatiu seria el ple dels onze regidors, 
l’executiu seria l’equip de govern que ha d’executar allò que s’aprova en el ple i finalment, el judicial.  
En el cas d’Aiguafreda i en el cas dels municipis petits, no és com el poder judicial de l’Estat. Té les 
seves funcions limitades. Però és molt important, perquè és una figura que en els pobles, i aquí l’hem 
pogut tenir, i estem contents tots de poder-la mantenir, és una figura que entronca directament amb 
el que és l’essència del poble.  
Avui podríem tenir un jutge que es nomenés directament des del jutjat de Granollers. Això passa en 
molts municipis petits. Quan no hi ha una persona disposada a assumir aquest càrrec. El jutjat preveu 
que sigui un funcionari de l’Estat el qui ocupi aquesta plaça. El jutjat de pau del poble funciona igual i 
continua fent les seves funcions, el què passa és que ho fa una persona que amb la fredor de 
l’administració, que signa allò que ha de signar. No és el nostre cas, amb les persones que tenim aquí, 
tant les que surten, com les que han fet el pas de voler assumir i presentar la seva candidatura a 
aquest càrrec. 
Aquí hi ha una figura de compromís i proximitat amb el poble. Aquest és un agraïment que hem de 
fer. Anar pel carrer i trobar-te amb una persona que saps que és el jutge de pau dóna una calidesa a 
tots els ciutadans del poble, que no li podria donar una persona que vindria simplement a fer les 
seves hores. També voldria dir que avui ens omple d’emoció pel fet que una de les persones que 
hauria de ser aquí ens va deixar fa poc. I aquest reconeixement l’hem de posar en valor.  
En primer lloc, voldria parlar d’en Toni Berruezo. Han estat divuit anys  com a jutge de pau. Són molts 
anys. De manera que et devem un reconeixement, i aquest petit homenatge que podem fer nosaltres 
és el que ens obliga i ens toca com a persones que t’hem d’agrair la dedicació que has tingut. Ha sigut 
una dedicació que no només ha vingut pels anys que acabo de dir, sinó que ha estat pel tracte que 
has tingut, per la discreció amb què ho has portat. La figura del jutge de pau així ho demana. Per 
l’afabilitat que has tingut amb tothom, per la predisposició i per l’altruisme. Són característiques que 
haig de ressaltar en el teu cas. La dedicació al poble ha estat constant, no només per aquests divuit 
anys, sinó que vull recordar que en Toni havia estat regidor d’aquest ajuntament, assegut en aquesta 
banda, durant quatre anys. De manera que, la vinculació i el donar-se al poble és una constant en la 
seva trajectòria. Gràcies, Toni. 
Voldria parlar ara d’en Josep. En Josep Moreno és una persona que ha estat vinculada al poble des de 
sempre. No només com a jutge de pau suplent, que l’hem tingut aquí al peu del canó sempre que ha 
estat necessari, sinó també per tot allò que ha representat pel poble i per les entitats que li donen 
vida. En Josep va estar molt vinculat amb la Unió Esportiva Aiguafreda, i aquest any, justament, que 
en celebrem el centenari on estem preparant una publicació, ell s’hi trobava involucrat des del 
primer moment, intentant trobar fotografies i col·laborant amb les persones que en redacten el 
llibre. En Josep va estar vinculat durant molts anys amb els Amics de les Sardanes, la Vall del Congost, 
etc. I gràcies a la seva empenta i dedicació vam tenir una entitat viva durant quaranta anys, que va 
dotar al poble de vida cultural, d’activitat i de moltes iniciatives. Ell hi era sempre al darrere. També 
el vull recordar cantant a la coral, on ara encara hi cantava. No era la d’aquí, perquè no en teníem, 
sinó la de Centelles, però hi havia participat activament. Tots aquests factors i d’altres que diríem, el 
demostren com una persona activa, lliurada al poble. Amb un sentit, com abans li he dit a en Toni, 
d’altruisme. Per tant, també, hem d’agrair especialment aquesta dedicació. I encara voldria afegir-li 
un petit factor que és el coneixement que tenia del nostre poble. Quan jo era regidor, ell em va 
ajudar molt amb el catàleg de patrimoni, hi va col·laborar sempre de manera desinteressada. I 
també, un últim detall. Ell ens va deixar fa poc en exercici del càrrec. De manera que, és un jutge de 
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pau, ell era el suplent, però havia actuat quan li corresponia, i ens va deixar sent-ho. De manera que 
aquest reconeixement i agraïment i ha de ser de manera doble.  
Feta aquesta introducció i dites aquestes paraules, voldria parlar de les persones que han fet el pas 
d’apuntar-se a la llista per dir: jo vull ser el nou jutge de pau del poble. Perquè no és fàcil assumir en 
els temps que corren, un càrrec de responsabilitat. I tampoc és fàcil de comprometre’s amb una 
causa com aquesta, que demana una dedicació, una mà esquerra i totes aquestes característiques 
que fins ara hem pogut veure que tenien en Toni i en Josep.  
De manera que, Anna Maria també t’haig d’agrair aquest gest que has tingut de presentar-te, i 
també, voldria parlar de la teva trajectòria servint al poble des d’aquí mateix a l’Ajuntament. Ara 
estaràs a l’altra banda del taulell. Però aquesta experiència i anys de pràctica que havies tingut, tant 
amb en Toni com amb en Josep, crec que et poden servir molt. També dir, que coneixes les situacions 
que comporten el càrrec. En alguns moments poden no ser fàcils. I, per tant, fer el pas ja denota 
aquesta voluntat i implicació amb la tasca que ja havies fet des de l’altra banda amb el jutge de pau. I 
encara un altre detall, et vas jubilar fa poc de l’Ajuntament d’Aiguafreda i que hi vulguis continuar 
vinculada és d’agrair, perquè això vol dir que la casa t’importa, el servei públic t’importa, i aquest 
gest, és un gest que em sembla que l’hem de reconèixer.  
Vull parlar d’en Manel també. Gràcies per ser aquí. Vas fer el pas, i em sembla que és un detall bonic 
per part teva. Perquè com a home dialogant que ets, t’he vist moltes vegades escoltant a la gent pel 
carrer i sé que has ajudat a molta gent de manera anònima, i això potser no se sap. Així que 
permetem que ho digui, perquè em sembla que és un atribut que una persona, un jutge de pau ha de 
tenir. A part, t’has jubilat fa relativament poc. Ets una persona amant de les arts, i això també dóna 
una sensibilitat especial. Em sembla que tots aquests factors poden encaixar molt bé amb l’afabilitat, 
el bon col·laborar i el saber que de manera discreta i anònima has fet bé per moltes persones del 
poble. Tot això farà que siguis un excel·lent jutge de pau, com ho serà també l’Anna Maria.  
Dit això, i abans de procedir a la votació que farem, sí que voldria fer un lliurament d’un 
reconeixement i un detall físic. De manera que si us plau, Toni, et demanaria si et pots acostar per fer 
el lliurament d’aquest reconeixement per tots aquests anys de dedicació.” 
 
Pren la paraula el Sr. Berruezo per fer uns agraïments: “Bona nit a tothom. Els hi agraeixo que hagin 
vingut. Aquests divuit anys han sigut molt bons per mi, amb el servei al poble, els casaments que he 
oficiat, totes les firmes que he fet perquè la gent estigui informada dels problemes que tenen amb el 
jutjat d’Aiguafreda, etc. Sento molt la pèrdua d’en Josep Moreno. Amb aquests divuit anys no és que 
m’hagi cremat, perquè ho he fet amb molt de gust, però a l’haver-me retirat, he buscat un substitut 
que faci la feina que jo feia fins ara. Li agraeixo a l’Ajuntament d’Aiguafreda. A l’alcalde Joan Vila, que 
em va escollir com a jutge de pau. Aquests divuit anys han passat molt ràpid. M’he fet gran. Encara 
em queda corda si Déu em dóna salut. Gràcies per tot.” 
 
El Sr. Alcalde agraeix la intervenció del Sr. Berruezo i la seva afabilitat, i diu: “Voldria fer el mateix 
reconeixement per una persona que no pot ser entre nosaltres, en Josep Moreno. Així que Maria 
Glòria et demanaria si pots venir per recollir aquest reconeixement. “ 
 
Pren la paraula la Sra. Mata: “Jo no us faré un discurs tan maco com el que ha fet en Toni. Bona nit a 
tothom. Només us voldria dir que en Josep estava molt orgullós de ser jutge de pau, per tant, jo 
mateixa i ell, des d’allà on sigui, com tota la família, us donem les gràcies per aquest reconeixement. 
Gràcies.” 
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El Sr. Alcalde agraeix la intervenció de la Sra. Matas i diu: “No ens has d’agrair res a nosaltres. Som 
nosaltres els qui us hem d’agrair a vosaltres i a tota la família, aquesta dedicació, aquesta bona 
manera de treballar i de fer. Aquest orgull que deies que tenia en Josep ens n’omple a nosaltres 
també, de saber que hi ha aquestes persones vinculades amb el poble.  
Una vegada fetes les presentacions i els reconeixements, arriba el moment de la votació. De manera 
que, ara passarem a la votació, sotmetent a ple l’agraïment als senyors Josep Moreno i Garcia, títol 
pòstum i a Antoni Berruezo Altarriba, pels serveis prestats com a jutge de pau. Juntament amb el 
nomenament de les persones proposades.” 

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la pro-
posta efectuada que és APROVADA per UNANIMITAT, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts 
per Aiguafreda, tres (3) 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 Sr. Alcalde i diu: “No tancarem l’acta encara, sinó que el que voldria fer d’una ma-
nera formal i protocol·lària, és el lliurament de la vara de jutge de pau del municipi. Pròpiament, això 
ha de constar en acta. La presa de possessió dels nous jutges no serà efectiva fins que des del Jutjat 
de Granollers es rebi la notificació d’aquest punt del ple que aprovem avui i es faci el nomenament 
protocol·lari formal. Però sí que per l’acta simbòlica us voldria demanar, Toni i Anna Maria si podeu 
venir fins aquí. I una vegada aprovat el punt, agrair la unanimitat de tots els presents, i fer el lliura-
ment formal a tu Anna Maria del què és la vara de jutge de pau titular d’Aiguafreda”. 

Intervé la Sra. Pascual i dóna les gràcies i diu: “He tingut uns molt bons mestres, que tant un com 
l’altre s’han preparat molt les feines. Hem gaudit molt quan hem fet casaments. No ho hem fet tant 
quan hem hagut de donar males notícies. Però hem intentat posar-nos al lloc de l’altre i ens sembla 
que ho hem aconseguit. Sense atabalar-los i podent fer la feina a poc a poc i ben feta. Això tan sols 
sigui així, serà un homenatge a en Josep. Que quan ens trobàvem pel carrer em deia: “Ja m’estic can-
sant, a què espereu?” Moltes gràcies.” 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu: “Bé, abans de tancar formalment l’acta, sí que voldria acabar amb 

un petit detall, amb una anècdota que enllaça amb les paraules que l’Anna Maria acaba de dir. I és de 

quan et vas trobar en Josep i et va dir: “Quan serà això?” Aquest petit detall el vull fer servir com a 

colofó de l’acta per demostrar aquest gest proper, aquesta afabilitat que ens va omplir tant i que 

tant ens va agradar d’en Josep i d’en Toni. Quan l’Anna Maria es va jubilar, que va ser al setembre, ja 

preparàvem el relleu. Doncs a l’estiu em van venir a veure tots dos i em van dir: “Ja acaba el nostre 

període de mandat, i ja fa molts anys que hi som. Estem una mica cansats i creiem que s’ha de 

renovar.”Ho vam entendre, però els hi vaig demanar un favor: “Podeu allargar fins a Nadal? Perquè 

ara, amb aquest temps, des que l’Anna Maria s’ha jubilat, haurem de fer el tràmit, i haurem 

d’esperar que des del Jutjat de Granollers ens ho autoritzin, segurament tardarem en què es pugui 

fer efectiu.” Els dos van dir que sí, sense problemes. Que ja sabien que ho estàvem preparant, però 

que mentre comptéssim amb ells per tot el temps que fes falta. De manera que amb aquest 

agraïment vull acabar, que és de nosaltres cap a vosaltres per tot el que heu fet pel poble. Moltes 

gràcies. 
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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 20:25 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

 

Document signat electrònicament al marge 


