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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2021 (NÚMERO 

10/2021) 

 

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. 

 
ORDRE DEL DIA: 

 

1.- APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE 
 

2.- ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 
 

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 3r. TRIMESTRE DE 2021 

 
4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2021 

 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L’EXERCICI 2022 

 

6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I ÚS DE TERRASSES 
PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 
7.-MOCIONS PRECS I PREGUNTES 
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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 extraordinari núm. 9/2021, de 30 de novembre de 2021. 
- Acta del Ple extraordinari urgent núm. 8/2021, de 28 d’octubre de 2021. 
- Acta del Ple extraordinari núm. 7/2021, de 28 d’octubre de 2021. 
- Acta del Ple ordinari núm. 6/2021, de 14 de setembre de 2021. 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per fer un comentari respecte a l’acta del ple ordinari de 

setembre, aclarint que en el títol hi posa extraordinari en lloc d’ordinari. I demana que es corregeixi. 

 
El Sr. Alcalde demana que aquestes puntualitzacions es comentin directament a Secretaria. I aclareix 

que l’observació de l’errada es tindrà en compte. 

 
No havent-hi cap intervenció el Sr. Alcalde dona per aprovades les actes de Ple esmentades. 

 
2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 

 Resolucions d’Alcaldia: 

 
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura dels decrets d’Alcaldia dels quals es dona 

compte, segons extracte indicat a continuació: 

 
Resolucions d’Alcaldia des del 9 de setembre de 2021 al 2 de desembre de 2021 

 
NÚM. DATA EXPEDIENT 

DECRET 2021-0148 02/12/2021 Expedient 717/2021-Llistat   definitiu   admesos   i   exclosos,   i   exempts   català 
convocatòria pública per a la creació d’una borsa de vigilant municipal 

DECRET 2021-0147 02/12/2021 Expedient 766/2021- Aprovació del Pla Seguretat i Salut de les obres compreses en 
el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda 

DECRET 2021-0146 30/11/2021 Expedient 1181/2021- Adaptació de la jornada de treball per conciliació de la vida 
familiar i laboral 

DECRET 2021-0145 30/11/2021 Expedient 1170/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0144 25/11/2021 Expedient 454/2021-Acceptació subvencions destinades al finançament de les 
escoles de música cursos 2018-2019 i 2019-2020. 

DECRET 2021-0143 25/11/2021 Expedient 802/2021-Convocatòria Ple extraordinari 30 de novembre de 2021 

DECRET 2021-0142 23/11/2021 Expedient 802/2021-Contractació temporal prospector d'empreses 

DECRET 2021-0141 22/11/2021 Expedient 1150/2021-Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0140 18/11/2021 Expedient 884/2021- Resolució procediment de responsabilitat patrimonial 

DECRET 2021-0139 18/11/2021 Expedient 1142/2021-Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0138 16/11/2021 Expedient 1134/2021-Habilitació i delegació de funcions Secretaria Interventora 
accidental absència puntual 

DECRET 2021-0137 12/11/2021 Expedient 1126/2021-Valoració i pagament del complement de productivitat 
exercici 2021 

DECRET 2021-0136 11/11/2021 Expedient 1107/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0135 10/11/2021 Expedient 717/2021-Rectificació llista provisional admesos i exclosos convocatòria 



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 

 

 

 

  borsa vigilants 

DECRET 2021-0134 09/01/2021 Expedient 1046/2021-Resolució sol·licitud de targeta d’aparcament per persones 
amb discapacitat 

DECRET 2021-0133 08/11/2021 Expedient 802/2021-Llistat definitiu admesos i exclosos convocatòria procés 
selectiu contractació laboral temporal d'un prospector d'empreses 

DECRET 2021-0132 05/11/2021 Expedient 717/2021-Llista provisional admesos i exclosos, i exempts català 
convocatòria pública per a la creació d’una borsa de vigilant municipal 

DECRET 2021-0131 05/11/2021 Expedient 1080/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0130 28/10/2021 Expedient PLN/2021/8- Convocatòria Ple extraordinari urgent 28 d’octubre de 
2021 

DECRET 2021-0129 26/10/2021 Expedient 656/2021- Resolució compensació d’ingressos escola de música COVID- 
19 

DECRET 2021-0128 25/10/2021 Expedient PLN/2021/7- Convocatòria Ple extraordinari 28 d’octubre de 2021 

DECRET 2021-0127 25/10/2021 Expedient 1028/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0126 21/10/2021 Expedient 735/2021- Finalització període pràctiques administratiu àrea Secretaria- 
Intervenció 

DECRET 2021-0125 17/10/2021 Expedient 982/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0124 13/10/2021 Expedient 959/2021- Contractació personal laboral temporal dinamitzador juvenil 
per a reobertura Punt Jove, COVID-19 

DECRET 2021-0123 13/10/2021 Expedient 968/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0122 07/10/2021 Expedient 914/2021- Contracte menor de serveis manteniment gespa camp futbol 

DECRET 2021-0121 01/10/2021 Expedient 937/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0120 29/09/2021 Expedient 930/2021-Contractació   urgent   personal   laboral   temporal   operari 
qualificat via pública acumulació tasques servei brigada municipal 

DECRET 2021-0119 28/09/2021 Expedient 929/2021-Contractació peó brigada en el marc del Programa de 
dinamització de l’ocupació de municipis fins a 10.000 habitants 

DECRET 2021-0118 27/09/2021 Expedient 909/2021- Nomenament funcionari interí vigilant municipal substitució 
IT 

DECRET 2021-0117 27/09/2021 Expedient 892/2021- Concessió permís de lactància 

DECRET 2021-0116 27/09/2021 Expedient 919/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0115 23/09/2021 Expedient 856/2021-Convocatòria d'ajuts al teixit empresarial local, a empreses i 
treballadors autònoms per fer front a l’impacte de la COVID-19 

DECRET 2021-0114 22/09/2021 Expedient 887/2021- Poders recurs contenciós-administratiu procés de selecció 
TAG 

DECRET 2021-0113 22/09/2021 Expedient 881/2021   -   Aprovació   modificació   de   pressupost   núm.   03/2021 
generació de crèdit 

DECRET 2021-0112 22/09/2021 Expedient 885/2021- Resolució al·legacions procediment sancionador trànsit 

DECRET 2021-0111 21/09/2021 Expedient 868/2021- Resolució sol·licitud renovació targeta aparcament persones 
discapacitat] 

DECRET 2021-0110 21/09/2021 Expedient 848/2021- Resolució sol·licitud targeta aparcament provisional 

DECRET 2021-0109 17/09/2021 Expedient 870/2021-Sol·licitud   de   subvencions   per   a   l’execució   d’obres   de 
restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural 2021 

DECRET 2021-0108 17/09/2021 Expedient 887/2021- Designació lletrats recurs contenciós-administratiu procés de 
selecció TAG 

DECRET 2021-0107 16/09/2021 Expedient 858/2021- Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0106 09/09/2021 Expedient PLN/2021/6- Convocatòria Ple ordinari 14 de setembre de 2021 

 

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

 
 Juntes de Govern Local 

 
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: 
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- Núm. 20/2021 de 19 de novembre de 2021 
- Núm. 19/2021 de 2 novembre de 2021 
- Núm. 18/2021 de 19 d’octubre de 2021 
- Núm. 17/2021 de 5 d’octubre de 2021 
- Núm. 16/2021 de 21 de setembre de 2021 
- Núm. 15/2021 de 7 de setembre de 2021 

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

 
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 3r. TRIMESTRE DE 2021 

 
La Sra. Secretària dona lectura de l’informe que, 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 2021 

 

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 els 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. 
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De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA: 
 

1.- Les ràtios de morositat obtingudes de l’Ajuntament, són els següents: 
 

3r. trimestre 2021 
 

Ràtio d’operacions pagades: 9,51 dies 
Import d’operacions pagades: 251.063,72 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 22,02 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 143.613,75 € 

 

Període mitjà de pagament de l’entitat: 14,06 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 27 d’octubre de 2021 

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

 
4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2022 

 
La Sra. Secretària dona lectura a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 16 de 
novembre de 2021 que, transcrit literalment és com segueix: 

 
PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2022 (Exp.1084/2021) 

 
Atès que l’article 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i preus públics la titularitat dels quals els correspon. 
Atès que l’aprovació del calendari fiscal del municipi, és de competència municipal i atès que en sessió 
plenària de 28 d’octubre d’enguany es van aprovar les modificacions de les Ordenances Fiscals per al 
proper exercici, actualment encara en període d’exposició pública. 
Atès que es fa necessari aprovar els períodes de cobrament voluntari per a l’anualitat 2022, dels 
diferents conceptes i tipus de gravamen aplicables per a dur a terme la gestió dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Vista la proposta de calendari fiscal proposada per l’ORGT per l’any 2022. 
Per tot això, es proposa a La Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- APROVAR el Calendari Fiscal de l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’exercici 2022 que es 
relaciona a continuació: 
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DESCRIPCIÓ DATA INICI 
VOLUNTÀRIA 

DATA FI VOLUNTÀRIA 

Impost sobre béns immobles urbans 
(No domiciliats) 

02/05/2022 05/07/2022 

Impost sobre béns immobles urbans 
(1a fracció domiciliats) 

- 02/05/2022 

Impost sobre béns immobles urbans 
(2a fracció domiciliats) 

- 01/07/2022 

Impost sobre béns immobles urbans 
(3a fracció domiciliats) 

- 03/10/2022 

Impost sobre béns immobles urbans 
(4a fracció domiciliats) 

- 01/12/2022 

Impost sobre béns immobles rústics 01/09/2022 04/11/2022 

Impost sobre béns immobles rústics construïts 01/09/2022 04/11/2022 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 04/03/2022 05/05/2022 

Impost sobre activitats econòmiques 16/09/2022 16/11/2022 

Taxa per gestió de residus domèstics 02/05/2022 05/07/2022 

Taxa per gestió de residus comercials 02/05/2022 05/07/2022 

Taxa per servei de clavegueram 02/05/2022 05/07/2022 

Taxa servei de cementiri municipal 02/05/2022 05/07/2022 

Taxa per entrada de vehicles- guals 02/05/2022 05/07/2022 
 

Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 
Si l’inici del període de pagament és entre l’1 i el 20 del mes, els domiciliats es carreguen en 
compte el primer dia hàbil del mes en què finalitza el període. 
Si l’inici del període de pagament és entre el dia 21 i 31 del mes, els domiciliats es carreguen 
en compte el primer dia hàbil del mes següent. 

 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

TERCER.- DONAR COMPTE del present acord a la propera sessió plenària que se celebri. 

QUART.-Donar-ne publicitat al Tauler d’edictes de la corporació. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que es recuperen els ritmes habituals de cobrament previs a 
la pandèmia. Recorda que es va fer una modificació per l’any 2020, on es van agrupar alguns paga- 
ments després del període de confinament domiciliari. El més destacat és el de l’IBI, fraccionat amb 
quatre pagaments. 

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

 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L’EXERCICI 2022 

 

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 2022 
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Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2022, 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 la Secretària Interventora accidental, de data 9 de 
desembre de 2021. 

 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament, per a l’exercici econòmic 
2022, el resum de la qual per capítols és el següent: 

 

ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS NO FINANCERES  

A.1. OPERACIONS CORRENTS 2.714.500,00 € 

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 1.132.200,00 € 

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 1.268.800,00 € 

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 5.000,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 288.500,00 € 

CAPÍTOL 5: Fons contingències exec. ppt 20.000,00 € 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 1.397.500,00 € 

CAPÍTOL 6: Inversions Reals 1.397.500,00 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 140.000,00 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 140.000,00 € 
  

TOTAL: 4.252.000,00 € 
  

ESTAT D'INGRESSOS 

A) OPERACIONS NO FINANCERES  

A.1. OPERACIONS CORRENTS 2.929.500,00 € 

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.377.000,00 € 

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 27.000,00 € 

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 500.500,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 995.000,00 € 

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 30.000,00 € 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 516.500,00 € 

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

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 516.500,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 806.000,00 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 806.000,00 € 
  

TOTAL: 4.252.000,00 € 
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SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treballs reservats 
a funcionaris i  personal laboral. 

 
TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2022 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 fer una introducció general. Comenta que és un pressupost 

expansiu, elevat i que segueix la línia del de l’any passat. Els primers anys van ser de despesa 

continguda i en aquests dos darrers elevada. El motiu és perquè creuen que és el moment on s’ha de 

fer. Existeix una conjuntura legislativa en l’àmbit estatal que és favorable, perquè la regulació de 

força de despesa ha quedat ajornada fins a l’any 2023 o 2024. A banda d’aquestes condicions, creuen 

que també hi ha un conjunt d’inversions que s’han de poder tirar endavant. És una despesa elevada i 

això comporta un endeutament elevat. 

L’Ajuntament d’Aiguafreda després de tancar l’exercici 2021, es trobarà al voltant del 38% 

d’endeutament. No és exacte perquè es tancarà el mes de maig-juny, quan es celebrarà la Comissió 

de Comptes, la reunió que es farà amb els representants de tots els grups municipals sobre el 

tancament final de l’exercici. 

Amb l’aprovació d’aquest pressupost que es presenta al Ple, l’Ajuntament d’Aiguafreda arribaria a un 

endeutament del 65%. Aquest endeutament és elevat, però, tot i això, està per sota del topall del 

75%. El 75% és el límit que l’Administració General de l’Estat marca com a màxim total 

d’endeutament, a partir del qual caldria fer un pla econòmic financer. Que és el que s’hauria de fer 

en perspectives a una gran inversió. Per demanar aquest pla, que ha d’estar autoritzat pel Ministeri 

d’Hisenda, cal un permís especial, el qual l’Ajuntament no haurà de recórrer. En conclusió, encara hi 

ha un petit marge perquè l’Ajuntament es pugui endeutar, malgrat això, no hi ha voluntat d’anar més 

enllà. 

No ens trobem en el moment d’endeutament més elevat de l’Ajuntament d’Aiguafreda. L’any 2010 

es trobava al voltant del 74%, fruit de l’adquisició dels terrenys de Serra i Figueres, i des de llavors 

s’ha anat pagant al llarg dels anys. 

L’endeutament que ara es vol assumir, igual que va passar el 2010, condicionarà durant uns anys el 

ritme habitual de l’Ajuntament. Actualment, estem pagant al voltant de cent trenta mil euros de 

despesa, per crèdits anuals, i passarem a una quantitat de dos-cents mil euros, que no seran fixes. Hi 

haurà un any que serà de cent quaranta, concretament l’any 2022. Però, en canvi, a partir de l’any 

2023 el crèdit anirà decaient fins a l’any 2031. Malgrat aquestes condicionants, es creu que val la 

pena. 

Prossegueix el Sr. Alcalde, entrant al detall del pressupost. Pel que fa als ingressos, les partides 

principals són: L’IBI, que es manté més o menys igual entorn un milió d’euros. L’impost sobre 

vehicles de tracció mecànica en cent seixanta-cinc mil euros. Les plusvàlues, amb dos-cents mil euros 

que s’han anotat com a possibles ingressos, es troben amb interrogant i s’haurà d’acabar de revisar, 
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perquè en aquests moments, pràcticament cap ajuntament pot establir exactament com quedarà. 

Una altra font d’ingressos destacada és l’IAE, que és molt petita en el nostre cas, són 

aproximadament cinquanta mil euros, ja que tenim poca indústria. La taxa de recollida 

d’escombraries que s’ha apujat recentment en un 4%. Els fons de cooperació, tant nacional com 

local, que sumats serien uns set-cents mil euros. Les subvencions que arriben de la Diputació de 

Barcelona amb cent trenta mil euros, perquè són les que estan emparaulats, però els imports no són 

definitius, ja que es creu que n’hi haurà alguna més, com la que s’ha confirmat aquesta setmana 

d’aproximadament cinquanta mil euros per Aiguafreda de Dalt, i que entrarà en una futura 

modificació del pressupost. I finalment, els préstecs amb aproximadament vuit-cents mil euros. 

Quan a despeses, la principal és la recollida d’escombraries que té un cost elevat si es vol fer bé i 

mantenir el porta a porta. També s’ha de destacar la del Consell Comarcal, enfocada als serveis 

socials, que és una partida important. Una altra de les despeses importants són les retribucions del 

personal, que aquestes ocupen una quarta part del pressupost. Finalment, l’altra gran despesa que 

serien les Festes Majors d’estiu i d’hivern amb cinquanta mil euros. 

Referent a les inversions que són pròpies d’aquest pressupost. En primer lloc, tenim la compra de la 

CEMSA per tres-cents seixanta mil euros, és la compra més important que es farà si es pot acabar de 

materialitzar. Un altre punt és Serrabanda, on el projecte està acabat i s’ha de presentar als 

propietaris, ja que aquest refà el primer que hi havia reduint-lo de cost; l’Ajuntament hi participa 

amb un 10% que és el màxim que permet la llei, sobre un total aproximat de tres milions d’euros; 

aquesta quantitat repartida en quatre anys, obligarà a l’Ajuntament a pagar tres-cents mil euros 

repartits en 4 quotes de setanta-cinc mil euros; Val a dir, que dependrà també de la voluntat dels 

propietaris de tirar-ho endavant. També es destina una partida a mobiliari urbà. Es destinaran 

quaranta mil euros al Parc Fluvial del Congost, que de moment, l’única acció que s’hi ha fet ha sigut 

una aportació de terres i no hi ha hagut despesa; aquí hi sumem cent seixanta-cinc mil euros que 

teníem d’un crèdit que es va demanar l’any passat i del que no s’ha gastat res; amb això s’arribarà a 

la quantitat de dos-cents mil euros que és el cost que té fer tota la vorera nova i arreglar els serveis 

fluvials. El següent punt, amb trenta-cinc mil euros, és el veïnat de “La Llobeta”, que actualment es 

troba en un estat deplorable; hi ha molt pocs veïns i fins ara no s’hi podia intervenir perquè la 

titularitat de la majoria de solars pertanyia a un sol propietari i això ho bloquejava; en tenir un nou 

POUM, permet a l’Ajuntament asfaltar-ho i posar-hi una mínima il·luminació. Una altra partida és pel 

manteniment de la xarxa d’aigua potable. Destacar també el punt de la rehabilitació de l’àrea 

d’aportació de la deixalleria. Un altre és el cementiri, amb quinze mil euros, que pràcticament està 

acabat, però s’ha d’acabar de fer alguns retocs d’enjardinament. Es fa també una aposta per 

l’energia verda, amb cinquanta mil euros, per plaques fotovoltaiques; pràcticament ens hi hem vist 

obligats per l’augment dels preus de la llum, on aquest any s’haurien de pagar cinquanta mil euros 

més respecte a l’anterior; s’ha contactat amb Estabanell per reunir-nos aquesta setmana, perquè la 

despesa és exagerada; a banda d’això, ens hem apuntat a unes subvencions que genera l’Estat i la 

Generalitat vinculades als fons Next Generation, per demanar la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques, que anirien en un edifici municipal; creiem que els futurs ajuntaments que hi hagin 

hauran de seguir per aquesta línia. Seguint amb les partides, n’hi ha una pel Parc de l’entrada nord. 

Una altra per la publicació anual d’un llibre. I llavors, una de molt important de cent cinquanta mil 
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euros que correspon al trasllat de la biomassa a la futura biblioteca, ja que el projecte està fet i 

preveu una connexió futura a l’altura de Can Girabent per una extensió fins al Casal Sant Jordi, 

perquè es pugui alimentar també amb biomassa. 

La biblioteca té una partida de cinc-cents catorze mil euros, ja que incorpora una part del crèdit no 

gastat de l’any passat. Hi ha una petita partida per l’entorn d’Aiguafreda de Dalt. Tenim els vestidors 

a punt d’acabar, però ens cal mobiliari i per això tenim aquesta partida de deu mil euros. Es fa una 

pavimentació de les pistes de tenis. Es renovarà l’equipament informàtic intern. S’arreglarà 

l’ascensor del Casal Sant Jordi, que no funciona des de fa molts anys. I finalment, tenim la partida 

dels pressupostos participatius. 

Aquest seria el resum d’aquest pressupost que ascendeix a un total de quatre milions dos-cents 

cinquanta-dos mil euros. 

 
Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi per comentar el pressupost. Apunta que des del 

seu grup troben coses positives, com per exemple l’augment de vuit mil euros en cultura, l’arribada 

de la biomassa a la biblioteca i la possibilitat d’una futura conducció fins al Casal Sant Jordi. Troben 

bé la inversió en plaques fotovoltaiques. La compra de la CEMSA i la inversió amb la Biblioteca. Com 

a negatiu consideren que se segueixi sempre amb la mateixa filosofia. A les entitats no se les 

incentiva augmentant algunes de les subvencions que es donen. Consideren que s’haurien de fer més 

inversions mediambientals. Creuen que s’han de fer més inversions en aquests camps, ja que la cosa 

està molt malament i ens ho hauríem de prendre més seriosament. També creuen que s’hauria de 

promocionar més la creació d’empreses, perquè la gent no hagi de marxar del poble per treballar. En 

conclusió, hi votaran en contra, però volen deixar clar que s’ha avançat respecte a l’any passat i que 

hi ha coses positives que s’han tingut en compte. 

 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per fer uns aclariments. Amb relació a la portada de la biomassa a la 

Biblioteca, creiem que és una qüestió no discutible. Si es fa una instal·lació nova, no es pot plantejar 

d’una altra manera que no sigui de forma sostenible. Referent al tema de les empreses, assenyala 

que actualment hi ha treballant a l’Ajuntament, des de fa una setmana aproximadament, una 

prospectora d’empreses. L’objectiu és que a través d’ella es pugui apostar en la incentivació en el 

món empresarial, fent una anàlisi de cada empresa, contactant-hi per saber com estan cada una de 

les empreses vinculades al sector energètic, i fent recomanacions per fer les empreses més 

sostenibles. En conclusió, a nivell de sostenibilitat ja s’està treballant per aquest punt que 

s’assenyalava, que algú de l’Ajuntament treballés per les empreses. Relacionat amb això, també s’ha 

parlat que s’hauria d’invertir més en temes mediambientals, però si se sumen les partides dels cent 

cinquanta mil euros de la biomassa, més els cinquanta mil euros de les plaques fotovoltaiques, tenim 

una partida de dos-cents mil euros, la qual, pocs ajuntaments de la nostra mida ho inverteixen. De 

manera que, creu que sí que es compleix el fet d’apostar per aquest tipus d’energies, ja que 

evidentment la situació ho demana. 

 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per apuntar una cosa respecte al problema de la llum. No 

pot entendre que el Passeig de Catalunya, des de fa mesos, s’obre la llum quan encara fa sol a quarts 
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de cinc de la tarda, i a les set del matí, que encara és fosc, està tancada. Assenyala que ja fa uns anys 

que ho va demanar, i se li va respondre que les cèl·lules no funcionaven. No entén que no s’hagi 

solucionat encara el problema. Apunta una altra cosa relacionada amb això, i suposa que es tractava 

d’una avaria, i és que tota la zona de la carretera que va cap a la Llobeta, a les onze del matí, les llums 

encara estaven obertes. 

Intervé el regidor de Junts per Aiguafreda, el Sr. Cruells, per aclarir que, respecte al segon punt, un 

cop cada tres setmanes es fa refracció de llums en mal estat. Per reparar-ho, s’han d’encendre. Per 

aquesta raó estaven enceses aquell dia. Respecte a l’altre tema, assenyala que és un debat que té 

molt sovint amb l’enginyer municipal. Resulta que hi ha una normativa que no et permet regular els 

llums que es posen nous. Aquests van amb el rellotge astral, que funciona mitjançant un satèl·lit de 

zona i s’engeguen automàticament. Per tant, és un debat que s’està portant en instàncies més 

elevades. 

 
Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i apunta que llavors no es tracta de cèl·lules, perquè 

aquestes treballen en funció de la lluminositat que hi ha en aquell moment. Assenyala que, a 

vegades, s’haurien d’obrir durant deu hores perquè hi ha un núvol molt fosc i en altres ocasions vuit. 

Així doncs, conclou que és un sistema fals, ja que no funcionen amb cèl·lules. Conclou dient que s’ha 

parlat de tot això, perquè parlàvem de la llum. Però el tema que li preocupa realment és pel 

feminisme, perquè a les set del matí hi ha noies que passegen soles i poden ser més fàcilment 

atacades, sense parlar ja dels atracaments. Apunta finalment que és realment perillós anar pels 

carrers si és tan fosc. 

 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que en tot cas, sentida aquesta reflexió tornaran a donar-li una volta per si 

es pot regular millor. 

 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa per fer uns apunts sobre els pressupostos. Comenta 

que continuen sent uns pressupostos continuistes. L’apartat d’inversions, entenen que possiblement 

és per resoldre la manca de manteniment de mandats anteriors; o pel que fa a la compra forçosa de 

la CEMSA per la manca de liquiditat que puguin tenir els actuals propietaris o per mitigar i eliminar el 

perill que pugui suposar aquest edifici pels vianants, cotxes, etc. Comenta que això suposarà un 

enriquiment que ja es veurà en el seu moment, com se li traurà profit. No hi ha cap gran novetat ni 

innovació. Es va complint la gran part del programa electoral que portàvem les tres formacions que 

formem part de l’Ajuntament, amb menor mesura alguns i amb detallats que cal polir. No hi ha grans 

novetats amb el tema de la infància, joventut i gent gran. Seguim amb la línia dels mandats anteriors. 

No hi ha grans novetats per generar riquesa, aquesta es basa únicament en la recaptació dels 

impostos bàsics i més coneguts. No hi ha cap model per generar negoci, ni per fomentar l’economia 

verda. Només es parla d’endeutament, mai de com farem un poble més ric econòmicament. Ni 

atracció del turisme, emprenedoria i/o comercial. 

Conclou dient que, com sempre, estenem la mà a l’equip de govern. Nosaltres tenim moltes ganes de 

treballar. Podem donar un altre punt de vista que complementi als vostres. Que sigui diferent, però 
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que sumi, al cap i a la fi. Per tot això, i perquè no hem pogut treballar colze a colze amb vosaltres per 

aquests pressupostos, ens abstindrem. 

 
Intervé el Sr. Alcalde per donar resposta a les diverses intervencions dels diferents grups municipals. 

Assenyala que els comentaris que s’han fet no els pot compartir, perquè l’enfocament que s’ha donat 

no és precisament el que tenen en realitat aquests pressupostos. En primer lloc, s’ha qüestionat el 

tema de la CEMSA, dient que ho estem comprant per negligència dels propietaris. Això no és així. Ho 

comprem per fer una inversió pensant en l’Aiguafreda del futur. Que els propietaris hagin estat 

negligents pel motiu que sigui, és probable. Això és una aposta pel futur, no és una aposta perquè 

nosaltres ara anirem a reparar les coses que s’estan ensorrant. Justament, el què volem és tirar-ho a 

terra, perquè valor no en té. Però és una aposta de futur. Això és un lloc al centre del poble, pel que 

creiem que val la pena fer un esforç per aconseguir-ho. No sabem si ho aconseguirem, ja que la 

negociació no està tancada, i és llarga i costosa. No podem pagar el què ens estan demanant, perquè 

l’Ajuntament té uns topalls. Personalment, he rebut amenaces dient que estàvem fent extorsió. Però 

el plantejament és, des del primer moment, un espai d’equipament cultural qualificat amb 

l’aprovació de la modificació del POUM. Un equipament patrimonial, perquè conservem una part de 

l’edifici amb totes les connotacions històriques que té. Una dedicada a habitatge, ja que a Aiguafreda 

en falta. I finalment, una zona de passeig i enjardinament. Aquests quatre ingredients penso que són 

prou argument per a entendre-ho com una aposta de futur. 

Un altre punt que s’ha comentat és que se segueix el programa electoral, més o menys, de tots els 

grups. El primer que seguim, i això és un mandat que tenim l’obligació de fer, és el que va votar la 

gent, el nostre. El tenim com a llibre de capçalera. El seguim i ens el mirem cada dia. Quan acabi el 

mandat, si alguna persona ens ve i ens diu que alguna cosa no s’ha fet, o algun dels cent onze punts 

que portàvem, alguns de molt importants i notables, d’altres de menors, no s’ha pogut dur a terme, 

hem de poder respondre. Si no s’ha fet és perquè no s’ha pogut, però hi haurem estat treballant 

perquè sigues possible. Llavors sí, una cosa que hem tingut en compte han estat els vostres 

programes electorals. Perquè aquí, vosaltres, representeu una part rellevant de la població 

d’Aiguafreda. El què no podem fer és oblidar-nos-en. El què vull fer és felicitar-nos feliçment en 

veure que tots els nostres programes tenen punts de coincidència. De manera que seguint el nostre, 

trobem connotacions amb els altres grups. 

S’ha comentat també, que hi havia poca oferta per l’emprenedoria i per la creació d’empreses. No ho 

entenem exactament igual, perquè, des del punt de vista de l’Ajuntament, creiem que el què hem de 

fer és posar les condicions perquè les empreses puguin desenvolupar-se en el nostre poble, tirar 

endavant i que es mantinguin. El que no podem fer, com Ajuntament, com administració pública és 

crear empreses. 

Aquests són els punts que potser, no acabaria de compartir. Sí que en comparteixo d’altres, que he 

vist que també compartiu sobre algunes de les inversions que poden ser interessants pel poble. Però 

em sembla que no es pot dir que sigui continuista. Si repassem els pressupostos dels deu darrers 

anys, difícilment en trobarem cap com aquest. És continuista amb el de l’any passat, però per un 

motiu, i és que la despesa va ser elevada i aquest any ho torna a ser. Això és l’únic que els fa 

coincidents. Però aquesta despesa té una justificació i és el fer un pas endavant pel poble, amb uns 
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aspectes que van des de cultura fins a medi ambient. I es pensa amb tots els col·lectius, com el de la 

gent gran, perquè si tenim un ascensor avariat durant més de deu anys, doncs s’ha d’arreglar. Per 

això li posem. 

Conclou dient que li agrada la reflexió final, i agraeix la seva predisposició, perquè em sembla que no 

deixa de ser un motiu de confiança cap a l’equip de govern. 

 
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 (4) 

abstencions del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot en contra del grup 

municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I ÚS DE TERRASSES 
PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

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

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I ÚS DE 
TERRASSES PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL D’AIGUAFREDA 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 27 d’octubre es va emetre informe per aquesta secretaria indicant la legislació aplicable i 
el procediment a seguir. 

2. En data 27 d’octubre de 2021 es va publicar consulta pública prèvia al portal web de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, i en data 5 de novembre de 2021 es va emetre certificat de secretaria conforme no 
s’han presentat al·legacions. 

3. En data 9 de desembre de 2021 s’emet informe favorable dels serveis tècnics municipals. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

La Legislació aplicable és la següent: 
 

- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 

Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

- Els articles 58 a 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 

- Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques. 

- L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 

 
Vist quan antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de conformitat amb els articles 22.2.d), 49 de la Llei 
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7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Vist l’informe tècnic d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació i ús de terrasses 
per l'ocupació de la via pública del terme municipal d’Aiguafreda emès pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament. 

 
Vist l’informe favorable de la secretaria-interventora accidental de data 9 de desembre de 2021. 

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’Ordenança reguladora de la instal·lació i ús de terrasses per 
l’ocupació de la via pública de l’Ajuntament d’Aiguafreda, segons el text que s’annexa als presents 
acords. 

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança reguladora de la 
instal·lació i ús de terrasses per l’ocupació de la via pública pel termini de trenta dies, a fi que s’hi pu- 
guin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al But- 
lletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'a- 
nuncis de la corporació i al portal web. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB. 

 

TERCER.- Disposar que transcorregut el termini d’informació pública esmentat, en cas de no haver-hi 
cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació. 

 
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde president, a signar tots i cada 
un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriorment esmentats. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa que aquesta ordenança no la teníem, però l’hem vist necessària 

de fer. El motiu és causat pel tema de la pandèmia, ja que molts restaurants han hagut de limitar 

molt l’espai interior dels locals i ocupar més l’espai exterior. Per aquesta raó se’ns va demanar per 

bona part dels propietaris de terrasses, bars i restaurants, poder disposar de més espai, i se’ls hi va 

concedir. 

Ara que poden tornar a tenir l’ocupació al 100% a l’interior, molts ens han demanat que volen 

continuar mantenint l’espai que havien gaudit durant el temps de pandèmia. En els casos que no hi 

ha afectació de la via pública es permetrà. Evidentment, hauran de pagar la quota de metres 

quadrats que ocupen de més, però també volíem aprofitar per regular horaris, ocupació, aspectes 

estètics, etc. Bàsicament, d’aquí en surt aquesta ordenança, que és molt similar a la d’altres pobles, 

però que no teníem, i ara en podrem disposar. 

 
Tot seguit l’Alcalde dona pas a les intervencions de la resta de grups municipals. 

 
Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i apunta que creu recordar que hi ha un altre error a la proposta, 

concretament es diu que s’aprova el dia 30 de novembre, i estem a 14 de desembre. Diu que l’error 

és al final de tot. 
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L’Alcalde diu que siíque ho veu. 

 
Des de Secretaria s’aclareix que és al final del reglament, i efectivament hi ha un error, com que 

havia de passar pel dia 30, no es va arribar a canviar. 

 
Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i exclama que d’acord, però que ja en comença a estar 

una mica cansat de totes aquestes coses. 

 
Intervé la Tècnica d’Administració General i diu que si, però que, ja que es passa la documentació 

abans, potser aquests errors lèxics o ortogràfics es podrien passar per correu, i així el ple s’utilitza per 

a les discussions polítiques, que és pel que estem aquí. 

 
El Sr. Alcalde diu que, en tot cas, ja que s’ha vist ara, es fa constar i es corregirà. 

 
Intervé novament el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, i diu que aquesta vegada, si no recorda malament, 

també es va repetir dues vegades l’enviament de documentació. 

 
La Secretària reconeix que sí que hi va haver problemes. 

 
Intervé l’Alcalde per comentar el duplicat d’enviament de documentació, però reprèn la paraula el 

regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que una persona que no és autoritat li discuteixi quan vol dir les coses 

no ho accepta. 

 
Intervé la Tècnica d’Administració General, i aclareix que només diu que en el Ple es discuteixen 

coses polítiques, no de lèxic i ortografia. 

 
Intervé novament el regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que en el Ple es discuteix el que es vulgui. 

La Tècnica d’Administració General reitera que el Ple és política. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa i diu que no caldria aquesta resposta, que s’ha de 

corregir quan calgui i quan sigui que ens n’adonem, i en el mateix sentit reprèn la paraula el regidor 

d’ERC, el Sr. Pujol i diu que aquesta falta, en concret, se n’ha adonat aquesta tarda, perquè es va 

guardar aquest punt pel final, ja que amb tanta paperassa tampoc era fàcil llegir-s’ho tot. 

 
La Tècnica d’Administració general comenta que només són tres persones. 

El Sr. Alcalde intervé i demana acabar aquesta discussió. 

També afegeix el regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa, que en tot cas estem dins el mateix equip, fent 

referència a l’Ajuntament. 
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Secretaria diu que si, i referent a l’error s’aclareix que es canviarà. 

 
El Sr. Alcalde diu referent al tema del mail, que tots els que reben el correu a través de l’adreça que 

proporciona la Diputació, no han tingut problemes. Amb els que hi havia problemes era amb els 

correus particulars com Gmail, Hotmail, etc. Informa que com a regidors poden disposar d’un correu 

personal, que ofereix al servei de la diputació amb adreça @aiguafreda.cat. 

 
Per acabar la seva intervenció, pregunta si hi ha algun comentari més sobre aquesta ordenança. 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i diu que no. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que entenen la mateixa filosofia. Era una cosa que 

feia falta tenir, i més o menys ha vingut treballada per altres models que ja estaven en pràctica. 

 
El Sr. Alcalde aclareix que és així, però adaptada aquí. Es regula el tema horaris i es dona un període 

d’adaptació als qui no ho compleixin, que són molt pocs, durant un temps. 

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

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

quatre (4) vots a favor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del 

grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 

 
7.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
7.1. MOCIONS 

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

 
CUP AIGUAFREDA AMUNT 

 

PER TAL QUE S’ORDENI I PACIFIQUI EL TRÀNSIT EN TOT EL MUNICIPI 
 

- Atesa la necessitat d’encaminar-nos cap a un model de mobilitat més sostenible. 
- Atesa la situació de conflicte existent al poble entre trànsit i vianants. 
- Atès el recent increment d’empadronaments al nostre poble, que ha comportat també un augment 

del parc de vehicles. 
- Atès que algun dels carrers més importants del poble són de doble sentit de circulació, però 

no tenen espai suficient per a fer-la efectiva. 
 

El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Implantar totalment o parcial les mesures següents, amb votació una per una si cal, descrites amb 
detall en el document adjunt a aquesta moció, encaminades a millorar la circulació viària, la 
convivència entre vianants i cotxes, i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 

 
Les propostes que volem sotmetre a votació són: 

 

1. Nova política d'aparcament al centre d'Aiguafreda. El Pla de la Vinya com a aparcament proper al 

centre. 

2. Recuperar el carrer del Pont, la plaça Major i la plaça U d'octubre com a espais per passejar amb 

tranquil·litat reduint la presència del cotxe, eliminant les zones d’aparcament de la plaça de 

L’Ajuntament i la plaça U d’octubre. 

3. Passeig Catalunya d'Aiguafreda. Proposta per convertir-lo en zona de passeig sense trànsit de pas 

potenciant la circulació amb bicicleta i anar a peu. 

4. Passeig Catalunya d'Aiguafreda. Proposta de baix cost per incloure espais de trobada i convivèn- 

cia, afegint arbrat, reduint el trànsit de pas i la velocitat dels vehicles. 
 

Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i exposa la seva proposta articulada a partir de 

quatre punts, respecte que s’ordeni i es pacifiqui el trànsit a tot el municipi. Proposa votar-ho tot de 

cop o bé, punt per punt. 

 
El Sr. Alcalde aclareix que qui té la potestat de decidir-ho és el grup que ho presenta. 

Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i sol·licita fer-ho punt per punt. 

Intervé novament el Sr. Alcalde i determina que es farà la lectura, debat i votació punt per punt. 

 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi procedeix a comentar cada un dels punts. El primer fa referència 

a una nova política d’aparcament al centre d’Aiguafreda, on el Pla de la Vinya esdevingués 

l’aparcament més gran i proper al centre del poble. La distància cap a les activitats tant a peu com en 

bicicleta són bastant curtes i creuen que s’hauria d’incentivar i promocionar més aquest aparcament. 

 
Intervé el Sr. Alcalde i exposa que per part de Junts per Aiguafreda, ho veuen bé i estan a favor que el 

Pla de la Vinya ha de ser, i ja ho és ara, el gran equipament d’aparcament dissuasiu que tenim aquí a 

Aiguafreda, perquè tenim poc espai públic que pugui servir, i algun dia s’haurà d’asfaltar. Amb el que 

no estan d’acord és que en el projecte amb detall on s’especifica aquest tema, on hi ha la descripció, 

es digui que pot absorbir les actuals trenta places d’aparcament del davant de l’Ajuntament. Es 

qüestiona que significa això. Votar a favor implica estar a favor de suprimir l’aparcament de la Plaça 

de l’Ajuntament? 

Informa que a cada començament de curs es fa arribar a totes les famílies un mapa amb una P de 

pàrquing ben gran on es recomana utilitzar aquest aparcament del Pla de la Vinya per acompanyar 

els fills a l’escola. De la mateixa manera que es fa quan hi ha una competició esportiva, amb la gent 

que ve de fora. 
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Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i aclareix que aquesta descripció és per explicar 

el perquè volen que s’incentivi més l’aparcament del Pla de la Vinya i en conseqüència eliminar la 

zona d’aparcament de la Plaça de l’Ajuntament. Aclareix, però, que això ja s’exposa en el segon punt. 

 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i comenta que si ho exposen així, el primer punt seria 

exclusivament potenciar la zona del Pla de la Vinya. Conclou que en principi, aquí tothom hi podria 

estar d’acord. Però, el que faria falta seria un segon Pla de la Vinya a l’altra punta del poble, però és 

pràcticament impossible. 

 
El Sr. Alcalde conclou que el grup municipal de Junts per Aiguafreda votarà a favor d’aquest primer 

punt, amb aquest aclariment que l’eliminació de la zona d’aparcament de la Plaça de l’Ajuntament es 

votarà en el segon punt. 

Aprofita l’avinentesa per fer un comentari genèric que afecta a tots els punts que es presenten per 

part del grup municipal de la CUP. Consideren que no es té gaire en compte la gent gran i la seva 

mobilitat, ja que tot és enfocat en anar a peu o amb bicicleta. Apunta que Aiguafreda té una població 

força envellida, i per aquesta gent el seu mitjà d’accés al comerç o a altres serveis és principalment el 

cotxe. 

 
Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i aclareix que no s’està parlant de tota la majoria de la 

ciutadania. Si la gent gran és la que es desplaça més amb cotxe, sempre tindrà més recursos per 

poder aparcar. Però la idea és incentivar que la gent més jove es desplaci a peu o amb bicicleta. 

 
Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i conclou que el grup municipal d’ERC també votarà a 

favor d’aquest primer punt. Aprofita per agrair el bon treball realitzat. No obstant això, assenyala que 

troben a faltar una cosa bàsica: S’ha fet un estudi de la quantitat de guals que hi ha al Passeig de 

Catalunya, però no us heu fixat que un percentatge elevat d’aquests guals no permeten l’entrada 

d’un cotxe, ja que les seves dimensions són mínimes en comparació a les proporcions dels cotxes 

actuals. 

 
El Sr. Alcalde interromp la intervenció, per proposar la votació del primer punt, i poder prosseguir 

amb la intervenció del grup municipal d’ERC dins el debat del segon punt de la proposta. 

 
Dit això, es sotmet a votació l'aprovació del primer punt de la moció que és APROVADA per 

UNANIMITAT per, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre (4) 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 la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i dona lectura del segon punt: Recuperar el carrer 

del Pont, la plaça Major i la plaça U d'octubre com a espais per passejar amb tranquil·litat reduint la 

presència del cotxe, eliminant les zones d’aparcament de la plaça de L’Ajuntament i la plaça 1 
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d’octubre. Apunta que creuen que aquests espais es podrien aprofitar per fer-hi moltes més coses si 

no hi hagués cotxes. 

 
Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín per aclarir que quan cal ja es talla l’accés als vehicles a 

aquestes zones. 

 
El Sr. Alcalde comenta que sempre s’ha imaginat la Plaça de l’Ajuntament arreglada i sense cotxes. 

Amb un estil centreeuropeu. Però, les places que tenim d’aparcament aquí són bàsiques pel comerç. 

El fet de poder disposar d’aquest aparcament dissuasiu més proper que el Pla de la Vinya pel que fa a 

la proximitat del centre comercial, que està regulat per franges horàries d’un màxim 

d’estacionament, dona molta mobilitat i permet que la gent, sense recórrer gaires distàncies, pugui 

anar i descarregar la compra fàcilment. Pel que fa a la Plaça U d’Octubre, és una zona força més 

complicada, però atès que també la zona d’aparcament està regulada per unes franges 

d’estacionament màxim, fa que sigui una zona exclusiva per carregar i descarregar. 

En conclusió, aquest punt no el veuen bé, ja que hi veuen més perjudicis que beneficis. Així doncs, no 

hi votaran a favor, perquè creuen que no beneficia al conjunt del poble. 

 
Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i comenta que compartint la filosofia, si fóssim una ciutat que 

tinguéssim més recursos que ens permetessin tenir aparcaments subterranis seria perfecte. Però 

consideren que, actualment, quan hi ha una activitat programada en aquests espais ja es deixa buida 

de vehicles. El que no podem fer és acabar de matar el comerç. Per exemple: a la Plaça U d’Octubre, 

els clients del celler si han de transportar les seves compres, majoritàriament caixes i paquets de 

begudes, gaire lluny, hi haurà molta gent que no ho podrà fer. Per aquesta raó no hi poden votar a 

favor. 

 
El Sr. Alcalde vol fer una puntualització sobre això, i comenta que en el cas que es volgués i es pogués 

fer aparcaments subterranis, seria totalment inviable perquè amb el nou POUM, l’ACA va senyalitzar 

unes línies d’inundabilitat, que van fins ben bé a l’altura del Carrer Núria, on és impossible fer cap 

aparcament subterrani perquè quedaria per sota el nivell freàtic. Per tant, Aiguafreda mai podrà 

tenir un aparcament subterrani a la Plaça de l’Ajuntament. En conclusió, el grup municipal de Junts 

per Catalunya no votarà a favor d’aquest punt. 

 
No havent-hi més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació del segon punt de la 

moció que és REBUTJADA per sis (6) vots en contra del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre 

(4) vots en contra del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 

Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 
Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi per exposar el tercer punt sobre el Passeig 

Catalunya d'Aiguafreda, i la proposta per convertir-lo en zona de passeig sense trànsit de pas, 

potenciant la circulació amb bicicleta i anar a peu. Comenta que el que es vol aconseguir és que hi 

hagi una menor circulació de cotxes o impedir-ne la circulació. 
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El Sr. Alcalde comenta que respecte a aquest punt, el grup municipal de Junts per Aiguafreda no ho 

veuen bé i no hi poden votar a favor, perquè creuen que en el Passeig hi viu una part de la població 

molt elevada i la proposta de convertir-lo amb una zona sense trànsit de pas pot ser molt 

problemàtica pels veïns. 

Respecte al mapa que s’ha adjuntat en la proposta, sobre la distribució de possibles vies de 

circulació, realment s’ajusta bastant a la que varen presentar un dia després d’un ple. I, per tant, 

aquesta distribució que no veuen malament del tot, perquè és bastant semblant, hi troben algun 

punt o detall que creuen que no és del tot pertinent, com el del Carrer Josep Salvans, en el qual 

s’acaben de fer les voreres noves i on hi ha molt trànsit vertical. Tot el que se’n va des d’aquest punt i 

per sobre el Passeig, que seria el sector d’Eixample i la zona del Putxet el trànsit queda aturat, i en 

conseqüència, l’accés cap a aquestes zones quedaria completament interrompuda. 

El fet de convertit tot el Carrer de Núria, en una via d’un sol sentit tampoc el veuen pertinent. 

D’aquest mateix carrer de baixada, es desvia la circulació a banda i banda, i això genera més agilitat 

al veí que hi circula. Amb la vostra proposta, la persona que visqui a l’extrem del Passeig, seguint 

aquestes indicacions que proposeu, per arribar a casa seva hauria de donar una volta pràcticament a 

tot el Passeig pel Carrer de Núria o per la Carretera de Ribes. 

Consideren que el Passeig s’ha de regular i això ho tenen previst, i en el seu dia es va ensenyar la 

distribució que els tècnics havien fet per la regulació del trànsit. Apunta que ho faran. La previsió és 

per a principis de l’any que ve. Però consideren que aquest nivell que es proposa de reduir el pas de 

vehicles perjudicaria molts veïns que viuen allà. 

 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta si és en aquest punt on es proposa l’eliminació 

dels aparcaments que hi ha al Passeig o és en el següent. Pel que fa a aquest punt 3, consideren que 

primer s’ha d’avaluar la solució que es va aprovar en un ple passat i veure com funciona, que 

aparentment hauria de funcionar, més bé i amb més seguretat almenys, malgrat les altes velocitats 

amb què es transita. Però consideren que s’ha d’anar més per aquesta via de regular la velocitat, que 

no pas restringir-ne la circulació. 

 
Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i respon que és en el punt 4, que és on es presenta la 

proposta per fer unes petites illes amb mobiliari. Referent a la segona qüestió, comenta que no es vol 

eliminar la circulació, sinó posar traves perquè la gent no corri. 

 
No havent-hi més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació del segon punt de la 

moció que és REBUTJADA per sis (6) vots en contra del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre 

(4) vots en contra del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 

Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 
Pren la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi per exposar el quart punt sobre el Passeig 

Catalunya d'Aiguafreda, i la proposta de baix cost per incloure espais de trobada i convivència, 

afegint arbrat, reduint el trànsit de pas i la velocitat dels vehicles. 
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Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i recupera la intervenció que havia fet anteriorment 

referent als guals. Exposa que si aquesta proposta ve signada per més del 50% dels veïns, es donarà 

el seu vistiplau, però prendre una decisió sobre això on no hi hagi pràcticament ni un sol veí que hi 

estigui d’acord, no la prendrien mai. 

 
El Sr. Alcalde comenta que per part de Junts per Aiguafreda no veuen positiva la proposta per 

diferents qüestions. Per una banda, assenyala que es perd aparcament en una zona d’alta demanda 

d’aparcament. D’altra banda, es perjudica els veïns. 

Quan es diu que la majoria de cases tenen garatge propi, s’ha col·locat una ràtio de dos aparcaments 

per habitatge. Apunta que cal tenir en compte que hi ha molts habitatges antics que només tenen 

capacitat per un cotxe, o fins i tot, n’hi ha que no en tenen cap. Sembla que això indiqui que si 

tothom té el cotxe dintre el garatge, el carrer quedaria alliberat. No és el cas. Com assenyalen a la 

proposta, la mitjana és molt més elevada i hi ha cases que tenen més de dos cotxes i s’ha d’acabar 

ocupant el Passeig per manca d’espai al garatge. Tot això sense contar els vehicles que venen de fora. 

Apunta que tampoc veuen clars aquests impediments que podrien reduir una mica el trànsit, i que a 

la vegada, podrien desvirtuar l’essència del Passeig de Catalunya, tal com és ara. De manera que, en 

aquest punt tampoc hi podran votar a favor. 

 
Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i apunta que el Passeig de Catalunya està permetent 

l’aparcament de molts cotxes que només es mouen un cop a la setmana com a molt, però que estan 

amb tot el dret de fer-ho. 

 
Reprèn la paraula la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i exposa que davant de tots aquests canvis la 

gent s'hi acaba acostumant. Creuen que és molt millor pel poble. Aquí hi ha molt costum d'anar als 

llocs amb el cotxe fins a la porta. Ho exemplifica amb la situació a Centelles, on tu no pots anar amb 

el cotxe i aparcar davant la botiga, sinó que has d'anar fins a un aparcament que està més lluny, i 

malgrat haver-ho de fer així, la gent ho acaba fent. El centre comercial de centelles té molta gent, i 

no hi ha cap aparcament al carrer principal. 

 
El Sr. Alcalde assenyala que a Aiguafreda tampoc l’hi tenim. Comenta que la conversió que s’ha fet fa 

poc de les places longitudinals que hi ha a la Plaça Major ha funcionat. Ara només és zona de càrrega 

i descàrrega. També hi havia una colla de cotxes aparcats al llarg del Carrer del Pont, i s’hi han posat 

jardineres i s’ha aconseguit evitar-ho. Habilitant una zona al final del carrer per càrrega i descàrrega. 

Considera que és cap a on hem d’anar, i ja hi anem, en part, amb aquesta filosofia. 

 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i comenta que s’ha de tenir en compte una altra cosa. Es 

parla molt de vehicles pesants, però si mirem la circulació del Passeig, hi ha gran quantitat de ciclistes 

i gent que va amb patinet que corren tant o més que els cotxes. 
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No havent-hi més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació del segon punt de la 

moció que és REBUTJADA per sis (6) vots en contra del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre 

(4) vots en contra del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 

Municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 
JUNTS PER AIGUAFREDA 

 

MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA 

Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en 

castellà, l’Associació de Municipis per la Independència proposa a tots els ajuntaments catalans donar 

suport al manifest de la plataforma unitària Somescola, així com recolzar les diferents iniciatives que 

sorgeixin per donar suport al model d’escola catalana i a la llengua del nostre país. 

 
MANIFEST 

1. Aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu enfocament 

pedagògic. Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i avalat àmpliament per la 

societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com les dades sobre els resultats de la immersió 

lingüística evidencien que és un model d’èxit, tant per als alumnes com per al si de la societat: 

contribueix a la cohesió social, a la igualtat d’oportunitats i a la normalització de l’ús del català. 

 
2. Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la política educativa 

del país. Són els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui han de determinar quin model d’ús 

garanteix la competència lingüística dels alumnes en cada cas. Que un jutge determini de manera 

arbitrària el percentatge d’hores que calen per aprendre una llengua és un escarni als professionals de 

l’educació. 

 
3. Sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos d’instrumentalització política de 

l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens reafirmem en el fet que l’escola catalana ha estat i ha de 

seguir sent un actor cabdal que afavoreixi la inclusió i la cohesió social al nostre país, des d’una 

perspectiva intercultural. D’aquesta manera, que segueixi garantint la igualtat d’oportunitats de 

creixement acadèmic i personal, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús 

normal a la societat. 

 
4. Somescola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els continus atacs polítics i 

judicials contra la llengua catalana i l’educació en català responen a una voluntat de minoritzar la 

llengua catalana en tots els seus usos socials, fins al punt que els diferents àmbits d’actuació en català, 

inclòs el model d’escola catalana, viuen sota una amenaça permanent. De fet, al contrari del que 

alguns voldrien fer creure, la situació del català a les aules viu una situació crítica, segons els darrers 

informes del Departament d’Educació: més d’un 28% d’alumnes no fa servir mai o gairebé mai el 

català a l’escola, per posar només un exemple. 

 
Per tot això, l’Ajuntament d’Aiguafreda s’afegeix als següents ACORDS: 
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1. Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu 

català, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo. Així mateix, 

instem a les institucions a blindar aquest consens de país aprofitant el marc polític generat per una 

majoria àmplia del Parlament amb el Pacte Nacional per la Llengua. I instem al govern espanyol a 

respectar aquests grans acords avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària. 

 
2. Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les mobilitzacions i accions que 

s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i denunciar la intromissió dels tribunals en contra 

de l’ús de la llengua. El català arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de 

l’estat espanyol, que es manté en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les 

administracions que compta amb el recolzament dels tribunals. 

 
3. El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de la societat 

catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a la igualtat d’oportunitats en 

aquest país, amb la finalitat de construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. Per 

aquest motiu ens comprometem a defensar-lo i protegir-lo davant les agressions que està patint. 

Només dels del consens dels actors polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest 

model d’èxit. 

 
4. Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departament d’Educació i al Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

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

vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, quatre (4) vots a favor del Grup Municipal 

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

 
 7.2. PRECS I PREGUNTES 

 
No se’n fan. 

 
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 21:15 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 
 
 
 

L'Alcalde, La Secretària Interventora accidental 

Document signat electrònicament al marge 


