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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2020 (NÚMERO 

7/2020) 

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 
Sra. Cristina Martín i Sanglas 
Sra. Anna Asensi Urrea 

 

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, es reuneixen mitjançant 
videoconferència a causa de l’estat d’alarma declarat per la crisi de la COVID-19, sota la Presidència 
del senyor l’Alcalde, els regidors/es assenyalats més amunt, assistits per la Secretària Interventora 
Accidental d’aquest Ajuntament, 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 extraordinària plenària convocada 
pel dia d’avui. 
 
Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde, donant la benvinguda a tots els assistents al Ple 
extraordinari.  
 
L’Alcaldia demana als assistents que per facilitar la comunicació, les intervencions es duguin a terme 
preferentment pel portaveu dels grups municipals, en tot cas, demanant el torn de paraula, i només 
activant el micròfon en cas d’intervenció.  
 
Així mateix, a causa de l’enregistrament i retransmissió en directe del Ple, el Sr. Alcalde recorda 
també als assistents la importància de garantir el compliment del deure protecció de dades personals, 
especialment aquelles més sensibles, com les relatives a la salut, en el tractament de tots els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia d’aquest Ple.  
 
Continua el Sr. Alcalde comentant que avui comptem també amb l’informàtic de la Corporació, per 
assegurar la retransmissió del Ple en directe.  
 
Prossegueix el Sr. Alcalde recordant que la votació serà a mà alçada i demana que sigui visible. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna pas al primer punt de l'ordre del dia. 
 
1. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA ANNA ASENSI URREA DEL GRUP MUNICIPAL CUP 
AIGUAFREDA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) 
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Vist que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2020, va 
prendre coneixement de la renúncia voluntària presentada pel regidor de la CUP el Sr. Israel Calvache 
Masuet en data 12 d’agost de 2020, al càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Aiguafreda.  
 
Atès que l'Ajuntament va remetre certificació d'aquest acord a la Junta Electoral Central amb  
indicació que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, és la Sra. Anna Asensi Urrea, a qui 
correspon per ordre numèric, inscrita en la llista de la candidatura CUP AIGUAFREDA-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT), que va concórrer a les eleccions locals del 26 de maig de 2019, i va 
sol·licitar la remissió de la corresponent credencial per tal que pogués prendre possessió del seu 
càrrec.  
 
Vist que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial de la Sra. Anna Asensi Urrea, de 
conformitat amb el que es disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General, l’Alcalde President Sr. 
Miquel Parella Codina demana a la regidora designada de la candidatura de la CUP AIGUAFREDA-
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) la Sra. Anna Asensi Urrea que contesti a la fórmula de 
jurament o promesa, tot demanant a la Secretària Interventora Accidental que en doni lectura.  
 
El Sr. Alcalde explica que com que el Ple és telemàtic, abans fer la lectura de la fórmula jurament, es 
mostra la credencial rebuda per la JEC, i que s’informa també que la regidora ha aportat la declaració 
d’activitats i béns corresponent.   
 
Seguidament, el Sr. Alcalde també vol denunciar a la JEC els impediments que ens ha posat per 
poder-ho fer amb temps, ja que hem perdut molt temps entre la renúncia del regidor Sr. Israel 
Calvache i la incorporació de la regidora Sra. Anna Asensi Urrea, perquè ens van rebutjar l’escrit pel 
fet d’estar escrit en català, es va haver de fer en castellà, perquè la regidora pogués prendre 
possessió. 
 
La Secretària Interventora Accidental llegeix la fórmula, que, de conformitat amb el Reial Decret 
707/79, és la següent:  
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidor de l’Ajuntament d’Aiguafreda amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a normes fonamentals de l’Estat?” 
 
La Sra. Anna Asensi Urrea contesta:  
 
“Sí prometo, per imperatiu legal. I declaro que estaré al servei d’Aiguafreda i de la seva gent i que 
treballaré per la consecució d’una República Catalana Independent socialment justa i solidària.” 
 
Tot seguit l’Alcalde President declara que la regidora electa de la CUP la Sra. Anna Asensi Urrea ha 
pres possessió del càrrec, i afegeix, vull fer un parell de comentaris, agrair el compromís de participar 
en la vida pública, i també celebrar el retorn, ja havies estat regidora, benvinguda i ben tornada. 

 

2. MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

El Sr. Alcalde comenta que aquesta moció ja va ser llegida a Aiguafreda el dilluns 28 de setembre, el 
mateix dia que vàrem saber la sentència que inhabilita el President. Ens vàrem trobar a la Plaça de 
l’Ajuntament per protestar contra aquesta sentència, i ja es va dir que es portaria al proper Ple per 
aprovar-la. 
 
El Sr. Alcalde llegeix la proposta corresponent. 
 

MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
L’Ajuntament d’Aiguafreda rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem 
d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit 
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures 
fallides. Un cop més la justícia fa política i se situa per damunt de la democràcia. 
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de 
forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el 
rebuig a la sentència de forma conjunta. 

 
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que: 
 

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que garan-
teixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social. 
 

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones 
sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ide-
ològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes 
no renunciarem de cap de les maneres. 
 

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la 
nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som 
un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, en lloc d’una nació, una colò-
nia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina culturalment, econòmic, social... Una 
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política 
contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en perse-
cució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet 
i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana. 

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat 
i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de 
la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la sepa-
ració de poders. 
 

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la 
Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats 
en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva 
de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electo-
ral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos 
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processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat 
d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació. 
 

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, esco-
llits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com 
a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima priori-
tat serà preservar-la. 
 

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada 
poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport ma-
joritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 
2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Trac-
tats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta 
contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció política que és 
l’única capaç de garantir, en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la 
protecció de la cultura i les institucions. 

 

El Sr. Alcalde comenta també que tots sabem el que va passar ahir amb la detenció arbitrària d’un 
seguit de persones independentistes manifestament declarades, però que formen part de la societat 
civil, aquesta persecució és un toc del Govern de l’Estat contra el moviment pacífic de 
l’independentisme. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna la benvinguda al regidor d’ERC el Sr. Pujol que s’incorpora al Ple. 
 

El regidor d’ERC el Sr. Pujol diu que vol fer un record pel Sr. Enric Alexandre Puig que va ser regidor 
d’aquest Ajuntament, vàrem coincidir amb alguna legislatura i desgraciadament ha mort aquesta 
setmana. 

Prossegueix el regidor d’ERC el Sr. Pujol dient que referent a la moció hi estan d’acord. 

El Sr. Alcalde comenta que tenia pensat dir-ho al final del Ple, però ja que s’ha citat ara, fem un 
record pel Sr. Enric Alexandre Puig com a regidor que havia estat de l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11) 
vots a favor. 
 
 
TERCER.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2020 – SUPLEMENT DE CRÈDIT I 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
 
Pren la paraula la Secretària Interventora Accidental que fa lectura de l’acord que es proposa al  Ple. 

 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ RESPECTE A LA MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 02/2020 -  SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI  
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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 
quals afecta. 
 
Vista la fiscalització de la Secretària Interventora Accidental a la modificació que es vol presentar. 
 
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: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 02/2020 de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2020, segons el que s’explicarà a continuació: 

 
Crèdit extraordinari 

    

       

23 3340 48014 Associació Vadegats  2.000,00  

23 3340 48015 Esplai Pica Pins  2.000,00  

13 1622 46300 Mancomunitat La Plana (retorn IVA)  52.769,83  

23 3340 48016 Associació Esclerosi Múltiple  100,00  

25 4300 48017 Ajudes COVID-19 activitat econòmica local  30.000,00  

     86.869,83  
 
 
 

      
Suplement de crèdit Crèdit Suplement Crèdit 

    inicial crèdit definitiu 

30 9200 62600 Inversions informàtiques diverses 2.000,00 6.000,00 8.000,00 

14 2310 46500 Consell Comarcal (Servei Atenció Domiciliària) 120.000,00 80.000,00 200.000,00 

13 1700 46600 ADF Montseny, Consorci Besòs Tordera 500,00 500,00 1.000,00 

13 1621 22700 Recollida d'escombraries i deixalleria 151.000,00 10.000,00 161.000,00 

13 1622 22700 Gestió de residus sòlids urbans 32.000,00 13.000,00 45.000,00 

13 1623 22700 Tractament de residus 32.000,00 1.000,00 33.000,00 

11 9200 22706 Estudis i treballs tècnics diversos 21.500,00 15.000,00 36.500,00 

30 1532 60903 Inversions en carrers i equipaments 10.000,00 19.668,43 29.668,43 

     145.168,43  

Baixes de crèdit    

    Crèdit Suplement Crèdit 

    inicial crèdit definitiu 

11 9290 50000 Fons contingència i altres imprevistos 28.600,00 -28.600,00 0,00 

       

Compromisos ferms    

    Previsions Aportacions Previsions 

    inicials fermes definitives 
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  76100 Subvencions Diputació Barcelona 50.000,00 19.453,00 69.453,00 

  46300 

Transferència corrent Mancomunitat La Plana 
(retorn IVA) 28.000,00 52.769,83 80.769,83 

     72.222,83  

       

       

Romanent de tresoreria per a despeses generals    

    Romanent Modificació Romanent 

    Actual Previsió definitiu 

  87000 Romanent tresoreria despeses generals 314.755,03 131.215,43 183.539,60 

 
 

Resum     

   Suplement de crèdit  145.168,43 

   Crèdit extraordinari  86.869,83 

     232.038,26 

      

   Baixes crèdit  -28.600,00 

   Compromisos ferms  72.222,83 

   Romanent tresoreria per a despeses generals 131.215,43 

     232.038,26 

      

 
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 tall 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, si és procedent, 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. 

 

Tot seguit, pren la paraula el Sr. Alcalde per exposar el motiu de la modificació de crèdit. A finals 
d’any solen ser necessàries algunes modificacions per ajustar i equilibrar ingressos i despeses que no 
s’han ajustat. Normalment se’n fan una o dues, l’última sol ser a finals d’any en el mes de desembre. 
Ara hem de fer la primera. Creiem que amb aquesta n’hi haurà suficient. Bàsicament volíem 
comentar que s’han augmentat subvencions i un dels punts principals que ens hi ha obligat, a la part 
de crèdit extraordinari, és tota la lluita que hem hagut d’activar contra la Covid-19, junt amb el tema 
de serveis socials. Aquí hem de fer una dotació extraordinària. A part n’hi ha d’altres de menors que 
ens hem trobat que ens obliga no a demanar aquell crèdit que teníem previst a l’inici de la legislatura, 



 

 

 

 

 

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 

 

sinó a fer una recuperació de romanent que permetrà fer l’ajustament d’aquestes despeses no 
previstes. 

El regidor d’ERC el Sr. Pedrosa comenta que estan contents que els ajustaments que hi ha i es faran 
els rebin aquestes entitats. Són mesures indispensables per fer un millor poble, però en volem més 
d’aquests reajustaments pressupostaris. Ens agradaria veure’ls amb altres associacions i entitats, 
com també per poder retransmetre tots els plens telemàticament, també per les futures mocions i 
preguntes tant de cara al proper ple de desembre, com crear un cens d’ADN d’animals de companyia, 
per la creació de la futura Policia Local, per millorar l’incivisme dels darrers temps i per millorar el 
treball en equip. En aquesta ocasió ens abstindrem. Això sí, estenem novament la mà a Junts per 
Aiguafreda  perquè col·laborem per una Aiguafreda més transparent, més participativa i que allà a on 
no arribeu vosaltres que sapigueu que hi ha altres persones que estem disposats a donar un cop de 
mà i que entre tots sumarem. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que estan ajustant algunes necessitats que són bàsiques i d’altres que han 
vingut donades per la situació que hi ha actualment. Alguns dels comentaris que s’han fet ara, entenc 
que van de cara a un futur pressupost i amb una redistribució de les despeses. 
 
El regidor d’ERC el Sr. Pedrosa comenta que, tot i ser lícit i legítim, hi ha reajustaments pressupostaris 
i modificacions que semblen que només les pugui fer qui governi, totes les altres idees que vénen 
d’altres grups municipals que també requereixen certa redistribució de pressupost resulten més 
costoses que siguin possibles d’assumir. Amb mocions passades i preguntes futures reclamarem una 
redistribució del pressupost perquè siguin assolibles totes les propostes que nosaltres plantegem. 
També ens agradaria que fossin pensades, acurades, treballades, etc. Nosaltres sempre hem mostrat 
la mà estesa i apartí d’aquí posem-nos a treballar, per aconseguir una Aiguafreda més participativa i 
més cívica. 
 
El Sr. Alcalde agraeix que hi hagi suggeriments, però qui té l’obligació i la potestat per fer la 
modificació pressupostària, és l’equip de govern. És l’Alcalde qui ho porta a Ple i qui ha d’ajustar la 
desviació pressupostària, és la nostra responsabilitat. En tot cas dono la paraula a la regidora  
d’Hisenda la Sra. Gemma Brunet. 
 
La regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Brunet comenta que tothom ha pogut veure la proposta 
que s’ha enviat, i queda clar que hi ha dos punts bàsics que són el crèdit extraordinari i el suplement 
de crèdit. El crèdit extraordinari són partides que no teníem pressupostades en el pressupost de l’any 
passat que vàrem portar al Ple, i el suplement de crèdit són partides que ja havíem posat, però amb 
més crèdit. El què podria confondre una mica és el tema de la Mancomunitat amb l’entrada i sortida 
d’IVA. Cal entendre que no són uns diners que puguem gastar, entren i surten. A la partida aquesta 
gestió l’havíem pressupostat més baixa, hi ha sigut més alta. També hi ha les subvencions de 
Vadegats, l’Esplai Pica Pins, l’Esclerosi Múltiple, i les ajudes destinades als efectes de la Covid-19. 
També es reflecteix en aquesta modificació les variacions de les inversions informàtiques. 
Evidentment el SAD, Servei d’Atenció Domiciliària, l’ampliem. També s’esmena la quota del Consorci 
Besòs-Tordera, la recollida d’escombraries i el tractament de residus. I cal ampliar les inversions en 
carrers i equipaments. Bàsicament són ajustos i petites desviacions que no havíem previst en el 
pressupost 2020 quan el vàrem aprovar. 
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En tot cas explica la regidora, és una previsió des del punt de vista pressupostari. Des del punt de 
vista executiu, potser hi hauran partides que no s’acabaran gastant, i possiblement acabarà tornant a 
romanent. Ara hem de fer quadrar la desviació pressupostària. 
 
Intervé el regidor d’ERC el Sr. Pujol, vol fer dues preguntes, la primera si aquestes ajudes Covid-19 
d’activitat econòmica local inclouen el què es va dir, que si en cobrar els impostos la Diputació de 
Barcelona ja no es podrien tornar? 
 
Seguidament el Sr. Pujol planteja la segona pregunta, i és si aquest augment tan gran de l’ajut 
domiciliari és per si realment s’està fent més intervenció a diferents persones?  
 
Continua el Sr. Pujol amb una altra cosa que el sorprèn una mica que és la part de les escombraries. 
He mirat tres actes i cobren 18 mil euros per mes i si ho multipliquem per dotze mesos no em dóna 
aquesta quantitat tan extraordinària. Tant el tractament de residus com la gestió de recollida. 
Simplement que s’aclareixi si la recollida a la realitat és més del 18 mil que es paguen o el perquè 
d’aquesta nova previsió. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que vol fer uns aclariments, el primer sobre les ajudes pel Covid-19, 
efectivament hi ha un suplement de 30 mil euros que s’ha d’executar des d’ara fins a fins a final 
d’any, que correspon a les ajudes directes que donarem nosaltres a les empreses que  ho demanin, la 
distribució i els barems ja estan establerts. 
 
Continua el Sr. Alcalde comentant que referent al tema de les hores de SAD, en part es deu a  
l’augment que hem tingut per part del preu hora de les persones que fan atenció domiciliaria, ho 
rebem a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental i aquest any per cobrir la part que 
repercuteix a cada Ajuntament ho han fet augmentant una quota que no estava prevista, per tant ho 
hem de suplementar amb més dotació pressupostaria. Però aquí també hi ha ajudes directes de 
Covid-19 de serveis socials, ajuts directes a famílies. 
 
Finalment, el Sr. Alcalde comenta el tema de les escombraries, que és complicat. Tenim un problema 
amb les escombraries. La gestió de les escombraries costen uns 350 mil euros anuals. D’aquests 350 
mil euros n’hi ha uns 300 mil que els cobrim directament perquè no és sinó traslladar en el ciutadà 
allò que la Mancomunitat la Plana ens carrega a nosaltres. Tal com paguem a la Mancomunitat tal ho 
carreguem al ciutadà, no hi podem ni guanyar ni perdre, és una taxa, no és un impost, i està fixat. El 
gap que tenim que és de 50 mil euros ve de que no recollim com tocaria. Hem fet campanyes perquè 
no ens agrada veure bosses d’escombraries per les papereres del poble, això passa sovint. Totes les 
recollides de bosses que es fan les portem a l’àrea d’aportació que tenim a la zona industrial. Hem de 
cridar a la Mancomunitat que les vingui a recollir i es fa un triatge a mà bossa per bossa, perquè com 
que no s’ha fet prèviament s’ha d’aconseguir que el triatge sigui per cada un dels residus, i això ens 
ho cobra la Mancomunitat. No només són les escombraries que hi ha a les papereres sinó que també 
hi ha l’àrea d’aportació i estan desbordades. La que tenim a la deixalleria hem de fer una inversió 
amb hores de neteja per tenir-la en condicions. Tot aquest volum va a tones i ens el cobren. 
Finalment hi ha un tercer factor que és la recollida de voluminosos, els trastos que es recullen per les 
cases un cop al mes ha augmentat molt. Teníem uns 20 domicilis per fer cada mes, ho hem 
augmentat a 25, ara hi ha més servei, es recullen moltes tones, d’ençà que hi ha hagut el 
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confinament hi ha més cua. Aquest servei és gratuït i la majoria d’Ajuntaments el cobren, podríem 
plantejar-nos implementar una taxa per aquest servei, però creiem que si ho fem, molta gent no faria 
servir aquest servei i tornaríem als abocaments descontrolats al bosc. Sumant tots aquests factors 
arribaríem a aquest gap que tenim tan gran, per això en aquests moments per l’exercici 2020 ens 
veiem obligats a fer un suplement per cobrir la despesa que no cobrim amb les aportacions que fem 
tots els veïns. 
 
No havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta, que és 

APROVADA per set (7) vots a favor dels Grups Municipals Junts per Aiguafreda i la CUP-AMUNT i 

quatre (4) abstencions del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

 
QUART.-APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2021 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant l’orientació general de les Ordenances Fiscals previstes per al 
2021 que es concreta en no tocar cap Ordenança, la situació que tenim en aquests moments no està 
per tocar cap taxa ni tribut. Només n’hi ha una que toquem i és la recollida d’escombraries. 
Bàsicament els altres canvis que hi ha són canvis normatius recomanats per l’Organisme de Gestió 
Tributària.  No havent-hi cap detall monetari més concret i pel que ja ha explicat en relació a les 
despeses de recollida de residus, s’ha d’apujar el cost perquè l’any vinent no ens trobem amb la 
desviació pressupostària que s’ha hagut de corregir, l’any passat es va fer una puja del voltant del 6% 
i aquest any ens veiem obligats a fer una altra puja del 5% tot i que no cobrirem les despeses que en 
generen la recollida i el seu tractament. El que seria la despesa bàsica per un pis, passa de 119,62 € a 
125,60 €, per una casa 147,36 € a 154,73 €, per una casa amb una parcel·la de més de 600 m2 198,33 
€ a 208,25 €. 
 
El regidor d’ERC el Sr. Pujol comenta que està d’acord amb l’explicació que s’ha fet de les 
escombraries, però no són les escombraries que paga cada ciutadà. En la situació de Covid l’ideal 
aquest any seria ser honestos tots i l’any vinent no augmentar ni una sola taxa, i encara més tenint el 
romanent. En aquesta gran quantitat de cost de les escombraries hi ha hagut una part que és 
d’incivisme amb el tema de les papereres i la deixalleria, però també hi ha menys tonatge de les 
indústries. En comptes de carregar el cost en els veïns, ja que moltes cases tenen problemes per 
causa de la pandèmia, encara que siguin 6 euros, hi hauria d’haver la voluntat de no apujar-ne cap. A 
nosaltres ens agradaria. Podem estar d’acord amb tot el redactat dels altres punts, però no estem 
d’acord amb la filosofia dels impostos del 2021 i més tenint romanent. Segurament que les partides 
de les festes en tornarem perquè n’hi haurà hagut poques, perquè no se n’haurà pogut fer. Amb 
aquest 5% d’augment no tindreu el nostre suport. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que estem obligats a fer-ho, però que la nostra voluntat era de 
no tocar-ne cap, només aquesta. També hi ha un altre factor que tenim i és que la Mancomunitat la 
Plana per l’any vinent ens torna a apujar les escombraries. Tots els pobles que en formen part hem 
d’aplicar en les ordenances aquesta repercussió. 
 
El regidor d’ERC el Sr. Pujol diu que en els ingressos previstos hi ha un retorn de la Mancomunitat de 
28 mil euros, són ingressos que vénen de la Mancomunitat. 
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El Sr. Alcalde diu que no és per aquest concepte, però sí. Estem a una mitjana de cànon que ens 
tornen uns 28 mil euros, no és per cada ajuntament, tenim la sort de tenir el servei de la deixalleria, 
en els municipis que som tenim tres deixalleries, la central que està a Malla, la de Taradell i la 
d’Aiguafreda, aquest servei que assumeix l’Ajuntament ens retorna aquests diners, tot i això no 
cobrim de cap manera la despesa que hi ha amb la situació que hem explicat abans i amb la situació 
que vindrà el 2021 a on ens tornen a apujar les taxes. Aquest any no convé tocar cap impost, però 
una vegada vistes les quantitats creiem que és important. Abans s’han posat diferents pobles 
d’exemple, a Centelles les apugen un 10%, a Sant Celoni un 20% perquè la gestió de les escombraries 
en aquests moments a tot arreu va augmentant. 
 
El regidor d’ERC el Sr. Pujol diu que vol que es reculli que els habitants d’Aiguafreda no estem 
obligats a pagar l’incivisme de gent, que alguns són d’Aiguafreda, però molts no ho són, ens deixen 
les papereres malament i ens deixen les coses pel carrer. Per evitar això si tinguéssim una policia 
local amb capacitat de sancionar, tindríem molta millora. 
 
El Sr. Alcalde comenta que això és un tema que el podem debatre un altre moment. Sí que puc dir 
que s’han obert bosses, amb un funcionari habilitat, per saber dintre del contingut qui era la persona 
que deixa la bossa a la paperera. Hi ha hagut sancions i un seguiment. Per altra banda cita també 
l’exemple de la piscina municipal, aquest estiu hem fet una dotació especial per la piscina perquè 
amb els preus que hi havia bonificats pel Covid-19 no s’ha cobert, i només hi van unes determinades 
persones, però la paguen tots els ciutadans. Si això ho estenem a tots els conceptes de taxes i 
impostos, tal com ho estàs proposant, i només ho paguessin els que el gasten, l’Ajuntament no 
podria funcionar.  
 
En tot cas, la relació d’ordenances que varien i se sotmeten a votació és la següent: 
 

 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ, RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
MUNICIPALS.   

 
Es modifiquen els articles 4.3 i 4.4, suprimint el text en vermell i ampliant el seu contingut en blau, per 
puntualitzar qüestions amb relació a les consultes tributàries.  
 

Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries. 
(...) 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert per 
a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions tributàries, 
s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. 
 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’Ajuntament. Els 
criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, 
sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies objecte de consulta i els que van ser 
tractats en la contestació susdita. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert per 
a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions tributàries, 
s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. Si es considera necessari per 
a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els antecedents o les 
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circumstàncies del cas plantejat. 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’Ajuntament 
llevat que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació d’un procediment, recurs 
o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en l’esmentada contestació 
s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i 
circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita. 
(...) 

 
S’actualitza la redacció de l’article 9.3 amb relació als mitjans de presentació d’escrits. 
 

Article 9. Registre. 
(...) 
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a través de qualsevol d’aquests 
mitjans: 
 
a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament 
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, Cabildos i Consells 
Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’article 121 de la Llei 7/1985. 
b) Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el sector públic. 
c) Oficines de Correus. 
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
 
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència tributària per 
mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que tinguin aquesta 
obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la infracció prevista a l’art. 199 
de la Llei general tributària i la possible obertura del corresponent expedient sancionador. 
(...) 
 

S’amplia la redacció de l’article 13.2 per tal d’incorporar la possibilitat de sol·licitar la divisió de 
quota en l’IBI, igual que en el cas de les taxes. 

 
Article 13. Impostos de venciment periòdic. 
(...) 
2. En l’Impost sobre béns immobles, quan el bé immoble o dret sobre aquest pertany a dos o més 
titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics 
acreditatius de la proporció, sempre que l’import de la quota sigui superior a 10 euros.  
 
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota en els supòsits del règim econòmic matrimonial 
de societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de l'habitatge a 
un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per a fer constar, en 
primer lloc, qui és beneficiari de l'ús. 

 
També es clarifica la redacció dels articles 17.5 i 19.2 amb relació a les liquidacions i notificacions, i 
s’actualitza la redacció de l’article 20.5 amb relació a l’aportació de documentació en les sol·licituds de 
beneficis fiscals. 
 

Article 17. Pràctica de liquidacions. 
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(...) 
5. Per raons de cost i eficàcia, tan sols es practicaran liquidacions quan resultin quotes líquides 
inferiors a 10 euros en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre 
activitats econòmiques, taxes i preus públics. 
 
5. Per raons de cost i eficàcia, en els casos que resultin quotes líquides inferiors a 10 euros, tan sols 
es practicarà liquidació pels conceptes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost 
sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.  
 
Article 19. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, liquidació, 
recaptació i inspecció. 
(...) 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i 
comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i 
comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat de rebre les notificacions 
en format electrònic. 

 
Article 20. Sol·licitud. 
(...) 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el termini 
de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, 
la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan 
l'Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades. 
Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats excepte que consti en el 
procediment la seva oposició expressa, havent-se  d'informar a l'interessat prèviament dels seus 
drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l'Administració 
gestora del tribut no pot obtenir els esmentats documents, podrà sol·licitar a l'interessat la seva 
aportació. 
(...) 

 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3  REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) 

 
Es modifica la redacció de l’apartat 6 de l’article 7, per tal d’adequar-lo al criteri contingut a la consulta 
vinculant de la Direcció General de Tributs V0359-17, de data 13 de febrer de 2017, amb relació a les 
transmissions de vehicles en què intervenen persones que es dediquen a la compravenda per indicar 
que si el vehicle s’adquireix en un exercici posterior a aquell en què va ser lliurat al “compravenda”, 
l’adquirent ha de satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el prorrateig previst al punt 
3r de l’article 7è. 
 

Article 7. Període impositiu i acreditament de l’impost.  
(...) 
7.6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen a la 
seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi l’exercici es 
procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent.  
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Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat a la compravenda no cal que 
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.  
 
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de 
l’impost segons què es preveu al punt 3 d’aquest article.  
 
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat a la compravenda, no caldrà que 
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició. Si s’adquireix en un exercici 
posterior, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el 
prorrateig que es preveu al punt 3 d’aquest article.  
(...) 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4  REGULADORA D’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES (ICO) 
 
S’ha actualitzat l’import del mòdul bàsic, i la taula de coeficients que figura al punt 2 (COEFICIENT D’ÚS 
(Cu)) de l’apartat I. (Treballs d’edificació, urbanització i obra civil) de l’Annex de l’Ordenança, suprimint 
la referència a les “piscines (sense cobrir)” atès que ja estan incloses a “Construccions auxiliars o 
annexes. Edificis industrials, tallers i fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. 
Quadres estables.” 

 
ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA. 
(...) 
I.  TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 

(...) 
El paràmetre de partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 
expressada en metres quadrats amb dos decimals. 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, caldrà 
destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent. 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al pressupost de 
referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per la  
(...) 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 504,00 €/m

2
 513,00 €/m

2
. 

(...) 
 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu). 

USOS Cu 

- Ascensor 10,00 

- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, auditoris. 3,00 

- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80 

- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres d’investigació i 
laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, aeroports i 
terminals de transports. Facultats i escoles universitàries. 2,60 

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i congressos. 2,40 

- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs socials amb 
serveis. Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels de 3 estrelles. 2,20 

- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments. Escoles i 
instituts grau mitjà. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris industrials. Locals 
bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportius i d’oci. Restaurants i 2,00 
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cafeteries. 

- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i Pensions. Hotels 
d’1 estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines cobertes. 1,80 

- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i escorxadors. 
Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales d’usos múltiples. 1,60 

- Habitatge col·lectiu. Vestidors. 1,40 

- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense ús. Pistes 
poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial. 1,20 

- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i fàbriques. 
Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. Quadres estables. 1,00 

- Magatzems i naus industrials. 0,70 

- Coberts. 0,60 

- Piscines (sense cobrir). 1,00 

- Parcs i jardins. 0,40 

- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. Graderies. 
Obres d’urbanització. 0,30 

- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i murs. 0,20 

- Paviments amb drenatge. 0,10 

- Condicionament de terreny. 0,05 

 
 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
S’afegeix un apartat quart a l'article 8 de l’ordenança (Tipus de gravamen, quota i percentatge de 
reducció del valor cadastral) que estableix que: “La quota tributària no pot ser superior a l’increment 
patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu.”, per tal d'adaptar-la a la sentència 126/2019 del 
Tribunal Constitucional, en la que es declara que l'article 107.4 del TRLRHL és inconstitucional només 
en aquells supòsits en els quals la quota a pagar és superior a l’increment patrimonial realment 
obtingut pel contribuent, apel·lant al legislador a realitzar l'adaptació normativa corresponent. 

 
Article 8. Tipus de gravamen i quota i percentatge de reducció del valor cadastral. 
(...) 
8.4 La quota tributària no pot ser superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel subjecte 
passiu. 
(...) 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS MUNICIPALS  
 
Es modifiquen també els articles 6 i 12 de l'ordenança, d’acord amb la previsió d’increment del cost 
del servei del 5%, per garantir l'equilibri econòmic i l'autonomia i la suficiència financera d'aquest 
consistori.  

 
Article 6. Quota tributària. 
 
6.1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
 
6.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
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          EUROS 

a) Habitatge de caràcter col·lectiu    119,62  125,60 

b) Habitatge unifamiliar     147,36  154,73 

c) Habitatge unifamiliar situat en parcel·la de superfície 

igual o superior als 600 m
2
     198,33  208,25 

(...) 
 
Article 12. Quota tributària. 
 
12.1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació 
de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 

 
12.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
          

EUROS 

Epígraf primer. Establiments comercials o de serveis    

a) Establiments d'alimentació i cellers     321,75  337,84 

b) Bars, cafeteries, restaurants o similars    398,95  418,90 

c) Hotels, hostals, fondes, residències o similars    438,83  460,77 

d) Altres establiments no expressament tarifats    292,50  307,13 

 
Epígraf segon. Locals industrials  
a) fins 200 m

2
 superfície      292,50  307,13 

b) de 200 m
2
 a 400 m

2
       398,95  418,90 

c) de més de 400 m
2
       638,67  670,60 

 
Epígraf tercer. Altres tipus de locals 

a) Locals tancats al públic      119,74  125,73 

(...) 

 

 
Es passa a votació la proposta de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2021 i següents, 
restant de la següent manera: La proposta és aprovada per set (7) vots a favor dels Grups Municipals 
Junts per Aiguafreda i la CUP-AMUNT i quatre (4) vots en contra del Grup Municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
 

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 hores, de la qual cosa en dono fe. 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora Accidental 
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