
 

 

 

 

Resum del Ple extraordinari del dia 2 de juliol 

 

1) S’aprova el Règim de dedicació i indemnitzacions de l'alcalde i regidors/es:  

● Per assistència als plens cada regidor rep 80 €. 

● Per cada assistència a la Junta de Govern 300 €. 

● Per cada assistència al Consell de Regidors 200 € (a Tona són de 150 € totes dues). 

● Dietes diàries de 24 € i 0,19 €/km en cas de desplaçaments. 

● Alcalde amb dedicació del 40% de la jornada, amb un sou brut anual de 20.447,90 €, més Seguretat Social i impostos                     

directes. 

A cada habitant d'Aiguafreda l'equip de govern li costa 31 € a l'any i l'oposició 0,86 €. 

Estarem molt vigilants de com s’acaben concretant el pagament de les assistències per tal que s’adeqüin a la llei. 

2) Votem en contra de l´Establiment de la Junta de Govern Local (el Sr. Alcalde ens diu que tots els regidors en formen part) i els                         

recordem que només en poden formar part com a màxim 1/3 del nombre de regidors (a més de l'Alcalde) i que ell pot invitar                        

altres regidors a assistir-hi però sense formar-ne part. 

3) ERC-Aiguafreda proposa crear diferents Comissions amb la participació de tots els grups municipals però l’equip de govern                 

prefereix seguir funcionant com fins ara, menystenint als representants del grups de l’oposició. 

4) S’aprova que els Plens ordinaris siguin el dimarts més a prop dels dies 15 de març, de juny, de setembre i de desembre, com                        

fins ara.  

5) S’aprova la Comissió Especial de Comptes amb almenys un regidor de cada grup municipal. 

6) Es constitueixen els grups municipals i es nomenen els portaveus. 

7) Ens expliquen la designació de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats (Consell Comarcal, VOTV, Mancomunitat,...)               

i les regidories. A ERC-Aiguafreda estarem alerta a la gestió que es realitzi de cada àrea: 

● Marc Pedrosa: Governació, Hisenda, Personal i Patrimoni Històric. 

● Borja Pons: Cultura, Esports, Cooperació i Comerç i ocupació. 

● Cristina Martín: Ensenyament, Joventut i Festes. 

● Salvador Pujol: Urbanisme, Sanitat i Serveis Socials i Manteniment, Obres i Serveis. 

● Susanna Colomer: Turisme. 

● Albert Parareda: Medi Ambient i Sostenibilitat.  

Vetllarem perquè les coses es facin ben fetes, sempre pensant en el benefici d'Aiguafreda i dels seus habitants. 

 

Les obres del Camp d’Esports 

● Poc abans de les eleccions municipals es tanca el Camp d’Esports per fer-hi obres de reforma, fet clarament electoralista. 

● La pista resta inutilitzada, de moment, tot el principi d’estiu, l’època en que més s’utilitza. 

● ERC-Aiguafreda demana a l’ajuntament informació al respecte i poder veure el projecte i no ens han pogut atendre a dia d’avui.                     

Transparència? 

● Al sopar del Club Tennis Aiguafreda, el Sr. Alcalde diu que s’està fent una pista polivalent, però que podria ser utilitzada com                      

una tercera pista de tennis.  

● Aquesta pista servirà per més d’un esport? Hi tindran accés tots els nens i joves del poble com fins ara? 

Esperem tenir les respostes pertinents aviat. 

 


