ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020
(NÚMERO 8/2020)
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 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.
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna pas al primer punt de l'ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI
2021.
La Sra. Secretària dóna lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent:
APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2021
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Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2021, així com, la
Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de data 23 de novembre de 2020.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament, per a l’exercici econòmic 2021,
el resum de la qual per capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Fons contingències exec. ppt
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

2.521.800,00 €
1.100.400,00 €
1.159.200,00 €
5.000,00 €
247.200,00 €
10.000,00 €
866.300,00 €
866.300,00 €
0,00 €
135.000,00 €
0,00 €
135.000,00 €

TOTAL:

3.523.100,00 €

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

2.656.800,00 €
1.369.000,00 €
27.000,00 €
400.500,00 €
830.300,00 €
30.000,00 €
186.700,00 €
0,00 €
186.700,00 €
679.600,00 €
0,00 €
679.600,00 €

TOTAL:

3.523.100,00 €

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

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 2021 i la plantilla de personal aprovat, per
termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
QUART.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació.
CINQUÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’estat, així com al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per exposar quina és la proposta de Pressupost que es presenta al Ple
per ser aprovat, i ho desglossa en dos capítols: la part d’ingressos i la part de despeses. Explicant en
cada un dels capítols les característiques bàsiques del pressupost.
El Sr. Alcalde comença pels ingressos, i diu que pel que fa a impostos directes la quantitat és la
mateixa, no varia. Pel que fa a impostos indirectes aquí hi ha una reducció per uns càlculs que des
d’administració econòmica han fet. Pel que fa a taxes també ho mantenim. Pel que fa a
transferències es manté en una quantitat similar. El concepte d’ingressos patrimonials també queda
igual. Pel que fa a transferències de capital aquí sí que el pressupost de l’ajuntament 2021 preveu un
ingrés notable. I finalment, pel que fa a nous préstecs, és on creix més.
Seguidament, el Sr. Alcalde aclareix que bàsicament l’enfocament dels pressupostos del 2021 és
mantenir la mateixa línia que l’any anterior en la majoria de partides, llevat una, que és la
d’inversions que la fem créixer substancialment.
Continua el Sr. Alcalde anant al detall. Pel que fa al capítol 1, els impostos directes aquí hem dit que
queden igual. Es tracta de l’IBI, l’impost d’activitats econòmiques, l’impost de vehicles de tracció
mecànica, l’impost d’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, etc. Aquests sí que els
deixem igual mantenint el mateix import. Pel que fa al capítol 2, el d’indirectes, aquesta reducció que
hem comentat es preveu a causa de la situació de crisi, per tant, hem de comptar, per exemple amb
una menor sol·licitud de llicències d’obres. Pel que fa al capítol 3, que són taxes i altres ingressos
queda igual, l’única que sí que puja és la taxa d’escombraries que ja vàrem explicar el motiu en el Ple
que vàrem celebrar en motiu de les ordenances fiscals. S’incrementa en tretze mil euros respecte al
pressupost del 2020. Pel que fa a transferències corrents també augmenta, amb una quantitat de
més de cinquanta mil euros, ja que aquí es recull la participació de tributs de l’estat, del fons de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i les transferències concedides per altres administracions.
Aquest pressupost ha augmentat perquè la Generalitat ha fet una aportació extraordinària al fons de
cooperació per ajudar a pal·liar els efectes que pugui tenir la pandèmia a les corporacions locals. Això
sumat a la previsió d’increments de la Diputació ens ha permès preveure aquest increment de
cinquanta-quatre mil euros. En canvi, la participació de tributs de l’estat la mantenim al mateix
import que altres anys. Aquí sí que val la pena fer notar, que l’Estat ja ha avisat que quan es liquidi
l’exercici 2021, és a dir, al 2023 hi haurà una compensació per la liquidació negativa de l’IVA, l’IRPF i
societats. Això vol dir, que en aquell exercici haurem de preveure una disminució dels ingressos de
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l’estat notable. En el capítol 5, que són interessos patrimonials no varia gaire. Al capítol 7, de
transferències de capital, aquí hem de tenir en compte que hi ha una inversió que va en relació amb
les despeses generades pel temporal Glòria, que ens farà arribar la Diputació. I finalment, pel que fa
al tema de passius financers, relacionat amb les inversions, hi ha un notable augment de sis-cents
setanta-nou mil euros (679.000 €) que més endavant detallaré.
Prossegueix el Sr. Alcalde anant al punt de despeses. Com les pensem distribuir? En aquest cas pel
que fa a les de personal queden establertes amb les quantitats de 2020, no hi ha variació. Pel que fa
a la despesa de béns corrents i serveis, aquí també mantenim una quantitat similar a l’any passat. És
un dels capítols més difícils d’ajustar perquè és la despesa corrent, i aquesta pot tenir molta
variabilitat, però ens mantenim amb l’ordre d’aquest un milió cent mil euros. Pel que fa a despeses
financeres mantenim el mateix import que l’any anterior, no canvia. Sí que s’incrementa el Servei
d’Atenció Domiciliaria (SAD), en cinquanta-dos mil euros. Aquí la partida de Serveis Socials
incrementa notablement perquè ja ens vàrem trobar en aquest any que estem tancant, que en fer la
modificació de pressupost era necessari fer un increment de la dotació de Serveis Socials per la
situació que ens trobàvem. Doncs ara, en el pressupost de l’any que ve, aquest increment que vàrem
fer amb la modificació de pressupost, ja l’incorporem des del començament.
Continua el Sr. Alcalde amb el capítol 6, que són inversions reals. Aquí és on hi ha l’augment
considerable de quantitat. D’entrada el plantejament de les inversions per aquest any ha estat de
creixement, i creiem que és el moment per fer-ho per diferents motius. En el Congrés de Diputats fa
poc, va tombar la limitació de la regla de despesa i això ens permet no haver de recórrer un pla
econòmic financer. Preveient que tenim inversions considerables com poden ser la nova biblioteca o
l’entrada nord, creiem que val la pena fer una inversió en forma de crèdits notable. De manera que
aquesta inversió la farem en 3 crèdits. Un de cinc-cents mil euros en 2 parts de quatre-cents mil i
cent mil euros que aniran destinats al concepte biblioteca, per finançar-la i remodelar l’edifici de les
escoles velles. No només tenim aquesta partida, sinó que tenim la Mesa de Concertació de la
Diputació. Tenim un PUOSC que ha augmentat una dotació del doble de la que teníem, uns cent
vint-i-cinc mil euros aproximadament. Tenim aquests recursos, però també això ens ha de permetre
arreglar l’entrada nord. Aquest és el gran objectiu de finançament. Però aquí s’hi afegeix un segon
crèdit de cent setanta-cinc mil euros 175.000 € d’inversions de l’any en curs. El pressupost passat
vàrem fer la previsió d’un crèdit de cent setanta-cinc mil euros per diferents inversions que s’han fet
al llarg de l’any. Algunes d’aquestes que no es van poder executar salten a aquest any. Pel que fa a
Serveis Administratius, preveiem crear l’Àrea Tècnica a la planta superior de l’edifici de l’Ajuntament,
ja que creiem que és el lloc més adequat, també condicionat per les mesures de seguretat originades
per la pandèmia. Això implica una despesa de catorze mil euros. Quant a inversions generals,
entraríem en la remodelació del cementiri. L’hauríem volgut fer aquest any, però no hem tingut la
possibilitat per fer-ho. Aquí s’hi destinen cinquanta mil euros. L’altre tema és el del projecte de
Serrabanda, per tal d’oferir als veïns durant aquesta primavera, que així és com vàrem quedar amb
l’associació de veïns, la presentació d’un nou projecte que no parteix de zero, sinó que redueix
despeses perquè el repartiment de costos sigui més assumible pels veïns. Destinem per la redacció
del projecte una quantitat de vuit mil euros. Al pla d’àrea pública hi ha una partida de quinze mil per
reparar alguns trams que estan malmesos i també preveiem uns quinze mil euros més per
l’enjardinament de la sagrera de l’església. És un sector que tenim al costat de l’església i que dóna a
la Plaça Major. Quan plou tot el pedruscall que baixa embossa les clavegueres. Això implica que s’ha
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

d’asfaltar, i s’ha de fer també a través d’un conveni amb el bisbat. Se’ls hi ha fet arribar. I s’ha quedat
que es farà el manteniment de la zona enjardinada, a canvi que l’església no tanqui el perímetre i el
deixi com a espai públic amb tot el dret de pas dels vianants. Finalment, continuem amb el pla de
voreres, que hem començat aquest any, llimant ressalts i preveient que aquelles voreres no fetes es
puguin anar completant per part dels propietaris.
Seguidament, el Sr. Alcalde entra a comentar el capítol de medi ambient. Tenim previst crear un parc
a l’entrada nord preveient uns vuit mil euros. En aquests moments estem en negociacions amb una
empresa que té la propietat en aquell espai d’allà. Com que el lloc està destinat a zona verda,
busquem que es pugui cedir com a propietat municipal. I just al tram on s’entra a mà esquerra. Just
allà es podria fer una zona verda. Preveiem un projecte per la creació d’un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics que és una mesura de medi ambient que nosaltres ja havíem previst de fer aquest
any. En el punt de cultura i patrimoni, publiquem un altre llibre que ja estem en tractes amb l’autor,
tal com hem publicat recentment amb un llibre històric sobre Aiguafreda. Per Aiguafreda de Dalt es
disposa de suport de Diputació, però volem reservar una partida per preveure eventualitats de cara a
l’ocupació del que seria la masoveria per part d’estadants. Continuem amb una campanya de comerç
i turisme de dos mil euros. Una part d’aquesta s’ha executat amb noves banderoles que hem
demanat per guarnir el poble, i amb una campanya de Nadal que aquests dies tirarem endavant.
Finalment, pel que fa a instal·lacions esportives, l’any passat ja havíem previst els nous vestidors del
camp d’esports, però de cara al 2021 haurem de preveure acabar els interiors d’aquests vestidors.
També hi ha una inversió pel camp de futbol amb una renovació de l’entapissat que protegeix l’herba.
Finalment, el Sr. Alcalde entra a comentar les inversions. Les inversions pel 2021 se centren en la part
de l’Avencó amb una quantitat que ens ha subvencionat l’ACA de cent quaranta-vuit mil euros que
ha de servir per buidar i drenar tot el que és el tercer pont de la riera i la bassa, podent garantir
l’abastiment d’una de les principals fonts d’aigua com és la riera d’Avencó. Amb el Glòria va quedar
plena fins a dalt i la làmina d’aigua és d’un pam. Tenim 3 metres de fondària que no es pot aprofitar.
També pretenem continuar amb inversions informàtiques. És evident que amb el tema de la
pandèmia s’ha alterat els ritmes que havíem previst. Hi ha un tercer crèdit de trenta-cinc mil euros
que anirà destinat a Participació Ciutadana. Aquest és un concepte que el volem incorporar com
molts ajuntaments, i per això deixem una partida oberta per aquesta quantitat de diners. A través
d’un mecanisme de participació es voldrà demanar l’opinió a la ciutadania sobre diferents projectes
que es presentaran, i a partir de la seva participació es triarà quins són els prioritaris. Aquestes són
les grans línies d’inversió, amb aquestes quantitats que he explicat que arriben i justifiquen aquest
total de més de vuit-cents mil euros. Més enllà d’aquí vull dir que aquesta és la quantitat prevista
inicial, però per curar-nos en salut, si durant l’any veiem que la inversió no arriba a aquesta quantitat
o si se’ns diu des de la part tècnica que el repartiment de despeses es repartirà entre el 2021 i el
2022, també repartiríem els crèdits. En resum, el pressupost de l’any que ve es tanca amb tres
milions cinc-cents mil euros.
El regidor d’ERC el Sr. Pujol vol preguntar si tenen calculat l’estalvi net que quedaria al final de
l’exercici amb aquest pressupost que s’ha presentat.
El Sr. Alcalde intervé dient que l’estalvi net, d’entrada, a grans trets, a l’hora de presentar aquesta
possibilitat d’endeutament, hem de preveure com tornarem aquests diners. De manera que la
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quantitat que haurem de retornar variarà en funció dels anys. Aquest serà un crèdit a 10 anys, de
manera que els anys vinents, ja que aquests crèdits ho demanem a través de la Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, sempre ens obliguen a una carència, que pot ser d’un any o de dos. Ara la
demanarem i la previsió que hem desglossat durant els anys vinents, fa que la quantitat mitjana
estigui al voltant dels vuitanta mil euros, que haurem de preveure durant aquests propers anys,
només amb retorn de crèdit. Aquesta és una quantitat que creiem assumible per l’Ajuntament. Tal
com es va fer l’any 2009 amb el crèdit per comprar tots els terrenys del Serra i Figueres que es van
poder tornar. Ara no arribem a aquella quantitat. L’escenari no sembla que sigui millor al d’aquella
època, però creiem que l’Ajuntament tenim capacitat per poder-ho fer. Pel que fa a l’estalvi net, no
tinc la dada aquí, però la facilitarem.
Intervé el regidor d’ERC comentant, que estem d’acord que es el moment d’incrementar el crèdit per
inversions abans que l’austeritat ens torni a obligar previsiblement al maig del 2023 a fer
ajustaments. També celebrem que hagin inclòs un pressupost participatiu, però lamentem un cop
més no haver tingut la possibilitat de participar prèviament a aquest Ple en els objectius d’aquest
pressupost i per tant només podem intentar amb esmenes fetes a posteriori de l’aprovació inicial
aportar alguna proposta de millora. Més endavant el nostre regidor, Marc Pedrosa intervindrà per
exposar les mancances que al nostre entendre té el pressupost i creiem que si l’estalvi net és positiu
encara hauríem d’incrementar més el crèdit a demanar per afrontar més inversions de caràcter social
i per millorar l’aspecte de neteja i seguretat del nostre poble.
La intervenció del Sr. Pujol queda interrompuda per dificultats tècniques, es perd la seva connexió a
la videoconferència, així com la d’altres assistents.
El Sr. Alcalde intervé dient que recollim aquest suggeriment. I li comenta a la regidora de la CUP, la
Sra. Asensi si pot fer la seva intervenció si us plau.
A continuació, la regidora de la CUP la Sra. Asensi fa un apunt. En el pressupost hi ha els quatre-cents
mil euros destinats a la biblioteca, però només són per la redacció del projecte? Entenem que també
hi ha l’obra, no?
El Sr. Alcalde afirma que sí. A nivell administratiu han posat aquest paràgraf de redacció de projecte,
però aquests diners fan referència també a l’obra.
Seguidament la regidora de la CUP la Sra. Asensi planteja una altra qüestió sobre les obres del Glòria.
Aquestes són de cent quaranta-vuit mil euros 148.000 €, això he entès que ho aporta la Diputació?
El Sr. Alcalde aclareix que no. Això ho aporta l’ACA. L’Agència Catalana de l’Aigua.
La regidora de la CUP la Sra. Asensi pregunta en què es destinen aquests diners.
El Sr. Alcalde diu que nosaltres vàrem fer un projecte de subvencions per les afectacions del Glòria, i
hem sigut un dels municipis que hem rebut una dotació més important de l’ACA amb relació a les
afectacions tingudes, pel pantà de l’Avencó i el seu pont. El Pantà d’Avencó és un pantà on fem
captació d’aigües per alimentar la població d’Aiguafreda. És un dels 3 punts des d’on ens venen les
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aigües. Tenim una fondària d’uns 3 metres inhabilitada pel temporal, ja que va abocar-hi tot allò que
arrossegava. Per tant, el pressupost de l’ACA correspon a aquesta quantitat de diners per a
condicionar el pantà i tornar-lo a deixar-lo disponible.
La regidora de la CUP la Sra. Asensi agraeix la resposta i fa una altra pregunta. Sobre l’estudi del Parc
Fluvial hi ha destinats vuit mil euros. Voldríem saber ben bé què és.
El Sr. Alcalde aclareix que el parc fluvial és tot el sector de terrenys propers al Congost a l’entrada
nord del poble, que aniria des d’aquí fins a l’àrea d’aportació que té l’Ajuntament previ a la zona
industrial. Tota aquesta llenca de terra és un espai que el nou POUM destina només a espai fluvial.
No s’hi pot construir res, ni avui ni en el futur, ja que l’ACA també ha deshabilitat aquesta possibilitat.
Amb aquests paràmetres ens vàrem adreçar als propietaris del sector, proposant una cessió a favor
de l’Ajuntament per tal d’allò pugui anar destinat a un Parc Fluvial. No hi podem construir res, però sí
que ho podem convertir amb una zona d’esbarjo o passeig. No sabem per quan ho podrem tenir,
però sí que necessitem un projecte o una memòria valorada per saber què ens pot valer. La intenció
que tenim és tancar els acords amb els propietaris i una vegada sigui de titularitat municipal poder
tenir un projecte.
Continua la regidora de la CUP la Sra. Asensi amb una altra pregunta sobre foment del treball, ja que
es destinen tres mil euros. A què es destinen aquests diners? A nosaltres ens sembla poc aquesta
quantitat.
El Sr. Alcalde respon dient que el què és el foment de l’ocupació és molt més perquè continuem
mantenint els plans d’ocupació. Aquests plans són quantitats molt més elevades que aquestes. La
partida, a la que ha fet referència de tres mil euros són per altres promocions a banda.
Finalment, la regidora de la CUP la Sra. Asensi diu que nosaltres votarem que no al pressupost, més
que res pels mateixos motius que l’any passat, que no han variat gaire. Llavors, creiem que per
exemple ens hem de prendre molt seriosament l’emergència climàtica, i la veritat és que s’hauria
d’invertir més, fent arribar l’energia de la caldera de biomassa a les instal·lacions de l’Ajuntament, i
en un futur en els domicilis, per exemple. Invertir en carrils bici. Creiem que no s’inverteix en aquest
tema i és molt important per nosaltres. Hi ha un punt també que va sobre els punts de recàrrega, on
aquest any es destinen menys diners que l’any passat, però ja has dit que un es farà amb pressupost
del 2020, i llavors l’altre quedaria amb el pressupost del 2021. També creiem que la inversió en
cultura és bastant petita, s’hauria d’augmentar. També en comerç i turisme s’inverteixen onze mil
cinc-cents euros menys que l’any passat. Ens sembla que s’hauria de destinar més diners. Tampoc
s’inverteix en promoció de l’activitat econòmica, ja que s’hauria de promocionar incentivant les
cooperatives de consum o d’intercanvi, un viver de petites empreses, fomentar una mica el treball
dintre el que és Aiguafreda, per exemple. Creiem que el pressupost participatiu podria ser una mica
més gran. També creiem que potser els grups que estem a l’oposició hauríem d’estar més presents
dintre l’elaboració del pressupost. Moltes coses es podrien haver preparat una mica abans. Hauríem
pogut fer aportacions i propostes per tenir en compte. La nostra funció seria saber d’aquests
pressupostos amb més temps per preparar-los i dir la nostra també. Ens sembla una mica injust tenirlos amb tan poc temps.
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El Sr. Alcalde diu que vol fer alguns apunts sobre alguns comentaris. La inversió en cultura que heu
comentat, i que heu apuntat que té menys inversió, nosaltres creiem que és una xifra bastant
important, quatre-cents mil euros. Mai s’hi havien invertit tants diners. La inversió per una biblioteca
nova és una inversió com mai s’havia fet. Pocs ajuntaments poden dir que hi ha destinat una
quantitat així. Cert és que amb part de pressupost d’obra pública. Però és per allotjar un equipament
cultural, que en el moment de diagnosi que vàrem fer en iniciar la legislatura, vam creure que
Aiguafreda anava mancat en aquest servei, i que el primer pas era aquest. Aquí no comparteixo
aquesta visió, perquè la inversió és potent. Pel tema del pressupost participatiu, aquesta quantitat és
la primera vegada que es fa, val la pena començar amb aquesta quantitat, que no és qualsevol.
Vàrem comparar les quantitats amb altres ajuntaments, alguns de més grans que nosaltres i amb
quantitats menors. Creiem que és una mesura força ajustada per ser el primer any. En tot cas, gràcies
per la intervenció.
Finalment, intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa, bona tarda, pels problemes tècnics que ha tingut
en Salvador durant la seva intervenció, intentaré resumir la seva defensa i afegir argumentari
rellevant i objectiu: A primera vista, quan vam rebre la informació del pressupost 2021 ens vam
sorprendre bastant perquè vam comprovar com el capítol d'inversions augmentava de forma
considerable i també hi havia una part destinada a pressupostos participatius. Vam pensar que
s'estava portant a terme, per fi, el nostre Pla D'Acció Municipal a 8 anys (PAM 2019-2027). La
justificació que donés, Miquel, a aquest increment de les inversions és que la regla de la despesa està
tombada pel Congrés, i és cert, i que ara és el moment d'endeutar-nos perquè no s'aplica aquesta
Regla. Però una pregunta: que abans estàvem tan endeutats que no podíem demanar préstecs? La
resposta és que no. No estàvem gens endeutats, la ràtio de solvència era excepcional i els deutes a
tornar inexistents. Ens podíem endeutar (per a fer inversions posteriorment, és clar) en tot moment.
Tu mateix Miquel has comentat avui que la situació de la caixa de l'ajuntament no és ni molt menys
millor ara que al 2009 quan es van comprar les naus de Serra i Figueras per 1,2M d'euros, el doble del
préstec que es demanarà ara per remodelar les Escoles Velles (seguim complint el nostre PAM). Una
inversió en Cultura important i necessària. Però nosaltres sempre mirem més enllà encara i no veiem
que hi hagi inversions també per a construir una Aiguafreda de futur. No veiem inversions en
habitatge perquè els nostres joves puguin independitzar-se, no hi ha inversions per al jovent, en
joventut, ni en indústria, ni en comerç, ni en empresa, ni en ensenyament, ni en ocupació per a
retenir el talent del poble, ni en replantejos dels carrers Major i del Pont, ni en mobilitat, ni en
seguretat ciutadana (policia local), ni en minimitzar l'incivisme (cens d'ADN per a animals de
companyia),... em podria allargar molt en el temps defensant la meva postura i la dels meus
companys i companyes de grup. Per tot això que he exposat i perquè mai ens heu tingut en compte a
l’hora de participar i de posar el nostre granet de sorra en qualsevol pressupost municipal ni en
qualsevol aspecte, ens veiem obligats a votar no a aquest pressupost votat en el seu conjunt.
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació dels
pressupostos que són APROVATS, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda,
cinc (5) vots en contra, quatre (4) del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot
en contra del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.

SEGON.- APROVACIÓ INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE
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L'AJUNTAMENT DE D’AIGUAFREDA, SEGONS RDL 2/2020, DE 21 DE GENER DE 2020, PEL QUE
S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC.
La Sra. Secretària dóna lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent:
I.- ANTECEDENTS
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, va aprovar inicialment en data 12 de desembre de 2019, el
pressupost general de la Corporació i la plantilla de personal corresponent a l’any 2020, publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 27 de desembre de 2019.
Atès que en data 31 de gener de 2020 es publica en el BOPB l’aprovació definitiva del pressupost i de la
plantilla, en haver transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del pressupost
general de l’Ajuntament d’Aiguafreda corresponent a l’any 2020 sense cap reclamació.
Atès que el 22 de gener de 2020 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial Decret Llei 2/2020, de 21
de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Atesa la negociació de data 14 d’octubre de 2020, a petició de la representació sindical del personal
funcionari de l’Ajuntament d’Aiguafreda, relativa a la proposta d’increment de les retribucions bàsiques i
complementàries dels empleats funcionaris municipals, del 2%, amb efectes de l’1 de gener de 2020,
d’acord amb el que determina el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, amb l’objecte d’equiparar la
situació del personal funcionari a la del personal laboral de la Corporació.
II.- FONAMENTS DE DRET
II.1 Legislació aplicable
-

Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
Conveni del Personal Laboral de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2018-2020.

II.2 Fonaments i consideracions jurídiques
Segons l’establert a l’article 3.2 del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, “ L'any 2020, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.”
D’acord amb l’article 6 del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, que diu:“Article 6. U. D) El complement
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específic que, en el seu cas, estigui assignat al lloc que desenvolupi, la quantia anual del qual
s'incrementarà en el percentatge previst en l'article 3. Dos, respecte de la vigent a 31 de desembre de
2019, sense perjudici del que es disposa en l'article 3. Set del present reial decret-llei. El complement
específic anual es percebrà en catorze pagues iguals de les quals dotze seran de percepció mensual i dos
addicionals, del mateix import que una mensual, en els mesos de juny i desembre, respectivament.”
Atès que al personal laboral de la Corporació ja té aplicat l’increment retributiu esmentat, d’acord el que
estableix el Conveni regulador de condicions del personal laboral de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2018-2020,
art. 12. 1. Amb caràcter general l’increment de les retribucions durant els anys de vigència del conveni serà
l’autoritzat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Si l’Estat estableix un màxim i mínim s’aplicarà
el nivell màxim de l’interval. 2. Tots els conceptes retributius s’incrementaran anualment en la mateixa
proporció.
Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 52.2.j del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
correspon al Ple l’aprovació de la relació dels llocs de treball.
Vist allò que es disposa al Capítol III del Títol III del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el TR de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (art.21 i següents), en matèria de drets retributius.
Vist l’informe emès per la Secretària Interventora Accidental de la Corporació, i atès que existeix
consignació pressupostària per fer front a l’aplicació d’aquest increment retributiu.
L’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’increment del 2,00% dels conceptes retributius que s’abonen a la nòmina del personal
funcionari de l’Ajuntament d’Aiguafreda, complement específic i altres complements personals o de lloc
assignat, equiparant la situació del personal funcionari a la del personal laboral de la Corporació, i amb
efectes retroactius a 1 de gener de 2020.
SEGON.- Donar compte del present acord a la representació dels empleats públics d’aquest Ajuntament
per al seu coneixement i efectes escaients.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per exposar que en el seu moment quan el personal laboral de
l’Ajuntament va poder signar el conveni el 2018, les negociacions d’aquell moment no van permetre
el mateix amb el personal funcionari. De manera que, a falta de conveni aquest increment s’ha
d’aprovar pel Ple en el cas dels funcionaris. Ara estem en curs de poder tancar finalment el conveni
amb el personal funcionari, i això hi quedarà reflectit, per tant creiem que ja és d’aplicació per no
perdre un any més aquest increment que els hi toca per l’any 2020. Aquesta és la proposta, per tal
que aquest any ja puguin rebre aquest increment que tenen el personal laboral amb el conveni
signat.
Intervé el regidor d’ERC el Sr. Pedrosa per dir que nosaltres en aquesta votació el nostre vot serà
positiu, només faltaria, som un partit d’esquerres i tot allò que sigui millorar condicions de treball,
entre elles els sous i salaris sempre ens hi trobaran, dins les possibilitats que evidentment a dia d’avui
hi són. Per tant, avanço que el nostre vot serà favorable en aquest punt.
El Sr. Alcalde dóna les gràcies i interpel·la al grup de la CUP per si volen fer alguna intervenció.
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Pren la paraula la regidora de la CUP la Sra. Asensi, i diu que nosaltres votarem a favor per les
mateixes raons que ERC. Nosaltres pensem que les millores dels treballadors sempre hi ha de ser
presents. Hi votarem a favor.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11)
vots a favor.
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

Document signat electrònicament al marge
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