
 

 

 

 

 

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 

 

ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2019 
(NÚMERO 14/2019) 
 
ASSISTENTS:      Alcalde         Sr. Miquel Parella i Codina 
    
                             Regidors            Sr. Enric Cruells i Carrió 
                                                         Sra. Elena Font i Sala    
                                                         Sra. Gemma Brunet i Ferrer 
                                                         Sr. Pere Molera i Puig  
                                            Sra. Montserrat Plata i Puig 

Sr. Marc Pedrosa i Revilla 
Sr. Salvador Pujol Carbonell 
Sr. Francesc de Borja  i Llabrés 
Sra. Cristina Martin i Sanglas 
Sr. Israel Calvache i Masuet 

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

seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els regidors/es assenyalats 

més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la Corporació, la senyora Meritxell 

Pedrosa Puigbarraca i la Tècnica d’Administració General, Maria Bonet Pujol, prèvia comprovació del 

quòrum legal necessari d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, 

per iniciar la sessió plenària convocada pel dia d’avui. 

Pren la paraula el senyor Alcalde que dóna la benvinguda a tothom i, seguidament, es passen a 

tractar els punts de l’ordre del dia. 

 
1.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2020  
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment, diu el següent: 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 
2020 (Exp. 1001/2019) 
 
Format el  Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2020, 
així com, la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 168 i 169 del text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Vist i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de data 9 de desembre 
de 2019. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament, per a l’exercici 
econòmic 2020, el resum de la qual per capítols és el següent: 
 

ESTAT DE DESPESES 

    

A) OPERACIONS NO FINANCERES 0,00 € 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 2.450.000,00 € 

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 1.100.400,00 € 

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 1.121.300,00 € 

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 5.000,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 194.700,00 € 

 CAPITOL 5: Fons contingencies exec. ppt  28.600,00€ 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 210.000,00 € 

CAPÍTOL 6: Inversions Reals 210.000,00 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 160.000,00 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 160.000,00 € 

    

TOTAL: 2.820.000,00 € 

  

  

ESTAT D'INGRESSOS 

    

A) OPERACIONS NO FINANCERES 0,00 € 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 2.610.000,00 € 

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.369.000,00 € 

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 40.000,00 € 

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 395.000,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 776.000,00 € 

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials  30.000,00€ 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 50.000,00 € 

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals 0,00 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 50.000,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 160.000,00 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 160.000,00 € 

    

TOTAL: 2.820.000,00 € 

 

   
SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treballs 
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reservats a funcionaris i  personal laboral. 
 
TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2020 i la plantilla de personal 
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats. 
 
QUART.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 
 
CINQUÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’estat, així com al Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per exposar la proposta de Pressupost que es presenta, començant pels 
ingressos, dient que en xifres absolutes és similar a l’any passat, però que en detall hi ha importants 
variacions. S’han intentat corregir dèficits i mancances, i estructurar millor determinades partides,  
per no haver de realitzar modificacions posteriors. Prossegueix el Sr. Alcalde, que pel que fa a 
ingressos, dient que en el cas d’impostos directes es preveu una puja, es repercuteixen les 
modificacions aprovades en les ordenances fiscals. Pel que fa als impostos indirectes, és manté com 
l’any anterior, i les taxes i altres ingressos es reflecteix l’increment de la taxa d’escombraries.  El 
capítol 4, referent a transferències corrents, la quantitat és similar, s’inclou la participació dels tributs 
de l’estat, el fons de cooperació local de la Generalitat, Diputació de Barcelona, i Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. S’incrementa d’aquesta partida la previsió de beques menjador del Consell 
Comarcal. 

Continua el Sr. Alcalde, fent referència al capítol 5, ingressos patrimonials, on es manté la mateixa 
quantitat que l’any anterior, pel que fa al capítol 7, transferències de capital, en aquest cas també és 
similar, tot i que es preveu un ajut per part de Diputació. I finalment la situació del romanent de 
tresoreria és l’habitual. Destaca el Sr. Alcalde però nous préstecs, 160 mil euros, segons la part 
d’endeutament que permet la Llei d’estabilitat pressupostària. 

Un cop repassat el capítol d’ingressos, el Sr. Alcalde exposa, l’apartat de despeses, en primer lloc, 
destaca l’augment del capítol de personal, per incloure el sou de la Secretaria, que està en situació 
d’excedència podent-se reincorporar. El Sr. Alcalde destaca que cal fer aquesta previsió, encara que 
sabem que segurament no caldrà. També es preveu la reestructuració de les percepcions dels tècnics, 
que abans quedaven encaixades en un altre capítol.  A més a més, el Sr. Alcalde comenta que en 
aquest exercici es preveu la percepció de l’Alcalde segons la dedicació que correspon, no és un total 
elevat, 21 mil i escaig euros bruts, segons es va aprovar per Ple a inicis de la legislatura, el que suposa 
un increment de 6 mil euros, respecte el pressupost de l’exercici 2019.  Continua exposant que 
també en el mateix capítol s’ha previst enguany el complement de productivitat dels treballadors, 
llargament demanat pels empleats en negociacions amb els representants i sindicats, que s’aplicaria 
a finals d’any.  

Prossegueix el Sr. Alcalde, fent referència a les despeses per béns corrents, explicant que en aquest 
cas també hi ha un augment notable, per regularitzar aspectes que com s’ha comentat abans, 
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s’havien dotat fins ara insuficientment, com acotar millor la previsió de la festa major. Pel que fa a 
capítol 3, despeses financeres, hi ha una petita disminució, poca diferència, i en el cas del capítol 4, 
transferències corrents, si que hi ha un augment notable, destinat a la partida de serveis socials, tal i 
com es va comentar en el darrer Ple, en capítol 5, fons de contingència augmenta, capítol 6 
inversions reals que s’expliquen en detall, els capítols 7 i 8 els deixaríem perquè estarien vuits i 
finalment passaríem al que són préstecs i inversions que pugen la quantitat de 2.800.020 euros, 
aquesta quantitat  representa un 1,78% d’augment en relació del pressupost inicial de l’Ajuntament 
d’aquest any i significa que una vegada cobert aquest deute l’Ajuntament passarà a tenir un 
endeutament del 32% i encara estem lluny del màxim.  Com han vist, diu el Sr. Alcalde no hi ha 
encara conceptes rellevants per aquesta legislatura com són la creació d’un centre cultural a les 
antigues escoles o alguns dels plans presentats en el PUOSC, no hi són perquè creiem que durant el 
2020 només hi haurà projecte i no hi haurà fase d’execució i no descartem fer un pla econòmic 
financer per superar el llindar d’endeutament. 

El Sr. Pujol demana si els hi poden explicar les inversions perquè a les fulles la informació queda 
tallada. 

El Sr. Alcalde intervé dient que si i que comencem per la part de serveis administratius, en primer lloc 
destaca la informatització de la gestió del cementiri, que fins ara es portava a mà amb uns 
documents molt antics, per altra banda, caldrà fer també la licitació del servei informàtic de 
l’Ajuntament, tenim un informàtic que ens fa aquest servei, aquesta any acaba el contracte i de cara 
a l’any vinent volem fer la licitació. També s’ha de fer la connexió a Serrabanda amb el nou 
transformador, això va a càrrec de l’Ajuntament i d’Estabanell, el següent punt entra dintre del pla de 
la remodelació de la pista del Camp d’Esports, amb un pla de quatre anys, amb quatre grans camps 
com  la pista, els voltants pavimentats, el vestidor, portant-hi la biomassa,  les pistes de tennis, és un 
pla que durarà uns quants anys però d’entrada fem una prima previsió per canviar les teulades. A 
més a més, cal renovar tema parcs i jocs infantils, així com han arribat peticions de diferents 
particulars de la col·locació d’un columbari al cementiri municipal. També és preveu  tractar el tema 
de la superació de basses i enjardinaments d’un sector que és l’entrada del poble sobre les basses 
que hi ha al Parc de la Plateria, hi ha unes filtracions que ha afectat al subsòl  i es voldria arreglar una 
zona verda, enjardinar la rotonda.  

Per altra banda, en el mateix capítol, continua el Sr. Alcalde, es preveu també la rehabilitació de 
l’ascensor del casal Sant Jordi, en el cas del Talleret que s’acaba de posar a disposició de la ciutadania 
pràcticament està acabat, hi falta un projector, taules i armaris. També s’aposta per la instal·lació de 
dos punts de càrrega per vehicles elèctrics, així com millorar l’estació meteorològica, la contractació 
de dues mini deixalleries que es faria amb la Mancomunitat la Plana qui faria el manteniment, un  
patinet elèctric pel personal de la neteja. En l’àmbit de cultura tenim pendents edicions de llibres, si 
podem intentarem fer la edició d’un llibre cultural, un per any i finalment lligat amb el que es va fer 
amb el Domen de Cruïlles anar seguint aquest procés amb els altres Dolmens. Pel que fa a comerç i 
turisme, es preveu substituir les banderoles promocionals que hi ha per unes de noves, fer alguna 
campanya de suport al comerç, la renovació de les plaques del carrer de la part ceràmica que afecten 
al nucli antic, posaríem dos plafons a la zona industrial tant a l’entrada o a la sortida per indicar les 
adreces de les empreses i la localització en un mapa. També s’inclouen aspectes del pla de voreres i 
anar executant voreres que no estan fetes, sabem per normativa que va a càrrec dels propietaris que 
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tenen les cases davant, però si que cal anar rebaixant voreres per fer-les adaptables per persones 
amb mobilitat reduïda. Segueix el Sr. Alcalde dient que s’inclou també en aquest capítol la redacció 
del projecte de la biblioteca, amb finançament que hauria de provenir del PUOSC , no sabem quin 
resultat tindrà però ha de permetre una dotació important de diners per poder tirar el centre cultural 
endavant. També es preveuen inversions informàtiques, la renovació del parc informàtic, despeses 
de manteniment de carrers etc. En tot cas, diu el Sr. Alcalde, moltes d’aquestes partides es preveu 
cobrir-les amb subvencions. 

El Sr. Pujol comenta si el que s’ha dit del casal Sant Jordi, és un ascensor de veritat, perquè el que hi 
ha ara li sembla que no és legal. 

El Sr. Alcalde respon que si, que es posarà un ascensor com correspon, per això la modificació puja 
tant. 

El Sr. Pujol demana si hi ha alguna partida prevista per Serrabanda. 

El Sr. Alcalde  diu que d’entrada seria el capítol 2. 

El Sr. Pujol diu que l’obra del parc va ser una obra estrella d’aquest Ajuntament, i no veig necessari 
tants enjardinaments i mantenir una o dues basses. 

El Sr. Cruells intervé dient que a part de les filtracions d’aigua el sistema de la bomba està malmès i 
les tenim parades.  

El Sr. Pujol diu que si es podria deixar dues de les fonts de dalt amb una bomba més petita.  

El Sr. Calvache intervé dient que la despesa social li sembla bé per l’increment de les beques de 
menjador. 

El Sr. Alcalde respon que el tema de les beques de menjador és una part, però la part principal és 
l’assistència domiciliaria és una despesa força elevada, més del que ens correspondria pel municipi 
que som. 

El Sr. Calvache diu que amb el tema de medi ambient i sostenibilitat per començar el punt del patinet 
elèctric del personal de la neteja no crec que sigui a la partida més adequada, hauria d’anar a 
inversions generals, no és un tema ecològic, és un tema de neteja, que és elèctric si però contamina 
menys anar a peu. 

El Sr. Alcalde diu que és pertinent el tema del patinet elèctric, pel pes que arrossega el personal que 
fa la neteja, i que són molts metres. 

El Sr. Calvache diu que no discuteix que se li hagi comprat un patinet, però no creu que sigui l’apartat 
de medi ambient i sostenibilitat, els dos punts de recàrrega elèctrica està molt bé, les dos webscams 
de l’estació meteorològica també està agafat amb pinces, i les dos mini deixalleries, diu, que es va 
aprovar per un Ple però per un poble tant petit no ho veu necessari. 
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El Sr. Alcalde fa una puntualització recalcant la utilitat de les mini deixalleries, s’hi poden deixar des 
de tòners, piles, bombetes elèctriques, etc, com que la gent en molts casos no ho poden dipositar 
van a la deixalleria directament hi ho porten a la persona que hi ha allà, una s’instal·larà a la Plaça de 
l’Ajuntament i l’altre s’ha de determinar el lloc. 

El Sr. Calvache diu que està bé però no soluciona el problema de medi ambient. 

El Sr. Alcalde diu que pel que fa al medi ambient tots els passos són necessaris, reconeix que caldrà  
afrontar encara més seriosament el problema del medi ambient, i invertir-hi més recursos, com el 
tema de la biomassa, que si que incideix directament. 

El Sr. Calvache diu que incidiria més si és portés a les llars particulars. 

El Sr. Alcalde respon que és una idea que ja ha sortit varies vegades, a aquesta legislatura no es podrà 
portar a terme perquè això demana una nova caldera de biomassa més potent. 

El Sr. Calvache diu que sobre el tema de la deixalleria en el nostre programa electoral portàvem 
canviar-la de lloc. 

El Sr. Alcalde comenta que el tema de deixalleria si que és necessària i ens porta al cap de l’any uns 
ingressos entre 25 mil i 30 mil euros a l’any per les deixalles que s’hi deixen. 

Per altra banda, el Sr. Calvache diu que les propostes de cultura estan bé, però si del pressupost total 
només es gasten 8.500 euros en cultura li sembla molt poca cosa, la veritat. 

El Sr. Alcalde diu que aquest import és només de difusió de cultura, en una de les partides del detall 
hi ha el concepte de festa major, vindrà separada de la festa major d’estiu i altres festes com la 
Cavalcada de Reis. 

El Sr. Calvache comenta que la partida de comerç i turisme  està molt bé, però creiem que s’hauria de 
potenciar la marca Aiguafreda com a poble i com a destinació turística i no veuen cap increment del 
que es destina a les associacions. 

El Sr. Alcalde comenta que és un tema important perquè hi ha hagut un canvi substancial en el tema 
associacions, les entitats aquest 2019 no han pogut percebre l’import que tenien destinat, de manera 
que les quantitats que surten aquest 2020, són el doble , i s’espera que es pugui tramitar de forma 
més àgil. 

El Sr. Calvache diu que els hi ha cridat molt l’atenció que no hi hagi cap apartat destinat a indústria. 

El Sr. Alcalde respon que és un tema molt delicat per qüestions legals, l’Ajuntament no pot crear 
indústria. 

El Sr. Calvache diu que s’ha expressat malament, volia dir promoció. 
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El Sr. Alcalde diu que és molt poca cosa però hi posarem els dos plafons a la zona industrial. 

El Sr. Pujol demana si dins el pressupost hi ha alguna cosa de participació, moltes d’aquestes partides 
ja les portaveu dins del programa electoral, diu, i nosaltres ens trobem que en el nostre programa 
electoral deia, pressupostos participatius, destinar un percentatge del pressupost anual a projectes 
que surtin dels veïns d’ Aiguafreda a votació, explicar a la ciutadania el pressupost anual en 
conferències públiques i decidir entre tots amb que destinem els diners i decisions importants a la 
ciutadania. Per aquest motiu explica, hem de votar que no al pressupost, hi ha inversions que 
s’haurien de consultar.       

El Sr. Alcalde diu que si que voldrien fer més, en tema participació, com la consulta de comarca, 
aprofitant les noves vies de comunicació per xarxa, que ens han de permetre de demanar  més la 
opinió a la ciutadania. Explica que es va fer una primera prova de consulta per xarxes de qüestions de 
mobilitat, i no va anar tant bé com ens esperàvem, hi van participar només unes 60 persones. 

El Sr. Calvache diu que per decepció hi ha un desinterès per la política per part de la població. 

La Sra. Martin demana on seran els aparcament de càrrega elèctrica. 

El Sr. Alcalde respon que un es preveu davant les dependències dels vigilants  municipals i l’altre està 
per decidir. 

El Sr. Calvache demana si hi ha previst que els cotxes dels vigilants municipals a la llarga siguin 
elèctrics. 

El Sr. Alcalde diu que si que està previst, però que de moment han hagut de fer la licitació del cotxe 
pick up per la brigada municipal. 

La Sra. Martin demana quants cotxes hi ha elèctrics a Aiguafreda. 

El Sr. Alcalde diu que no tenen aquesta informació. 

El Sr. Calvache diu que el tema del vehicle elèctric està molt bé però el tema de les bateries són molt 
costoses i molt contaminants, el que no contamina és no consumir i anar a peu.   

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta 
corresponent, que és APROVADA per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda i 
cinc (5) vots en contra dels Grups Municipals Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP-Amunt 
Aiguafreda. 

 
2.- INFORMES D’INTERVENCIÓ PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL 3ER. TRIMESTRE DEL 2019 

La Sra. Secretària dona lectura a l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de 
lluita contra la morositat, i el període mig de pagament corresponent al quart trimestre de 2019 que, 
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transcrit literalment, diu el següent: 
 

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 TERCER 
TRIMESTRE DE L’ANY 2019 
 
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 
retrà 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: 
 
3r trimestre 2019 
 
Ràtio d’operacions pagades: 18,37 dies 
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Import d’operacions pagades: 212.825,03 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 21,06 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 71.899,98 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 19,05 dies 
2.- Interessos de demora 
No hi ha interessos de demora pagats en els períodes. 
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
No n’hi ha. 
4.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i es publica a la web municipal. 
Aiguafreda, a 12 de desembre de 2019 
 

El Sr. Alcalde intervé dient que estem a la mitjana, per sota del que marca la norma. 
 

El Ple es dona per assabentat, i no havent-hi més assumptes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 

aixeca la sessió, donant les gràcies a tots els assistents, essent les 20:53 , de la qual cosa en dono fe. 

 
L’Alcalde,                                            La Secretària- interventora acctal.    
 Miquel Parella  i Codina             Meritxell Pedrosa Puigbarraca 


