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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE GENER DE 2021 (NÚMERO 

1/2021) 

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, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, 

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

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

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

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

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

Pren la paraula el senyor Alcalde que dóna la benvinguda a tothom i, abans de començar vol fer un 

petit reconeixement a la Sra. Anna Asensi com a regidora, perquè el dia que va fer la presa de 

possessió no se li va poder fer el lliurament del pin de l’Ajuntament, donat que va ser un Ple celebrat 

de forma telemàtica. 

La regidora de la CUP, la Sra. Anna Asensi, li dóna les gràcies.  

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia. 

PRIMER.- APROVACIÓ DEFINITIVA 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: 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 
 
En sessió de Ple ordinari de la Corporació de data 26 de novembre de 2020, es va aprovar la proposta 
d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’Exercici Econòmic 2021, 
així com la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i personal eventual de la Corporació. 
 
L’esmentat acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic durant 15 dies mitjançant anunci al 
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de desembre de 2020 i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
En data 3 de desembre de 2020, prèvia obertura del termini d’exposició pública en data 7 de 
desembre de 2020 segons publicació al BOPB, el grup municipal ERC-AM va presentar escrit de 
reclamació contra l’aprovació inicial del Pressupost.   
 
Fonaments de dret 
- Articles 169 i 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
- Articles 20 a 23 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Segons l’establert a l’article 169.1 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 “Aprovat inicialment el pressupost general, 

s'exposarà al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província o, si s'escau, de la comunitat 

autònoma uniprovincial, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar 

reclamacions davant el Ple.” 

 
Segons disposa l’article 170.2 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, únicament es poden presentar les següents 
reclamacions contra el pressupost:  

 

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en aquesta llei.  

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut de 

precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.  

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostats o bé 

d'aquests respecte a les necessitats per a les quals estigui previst. 

 
Vist l’informe emès per la Secretària Interventora Accidental de la Corporació en data 14 de gener de 
2021.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- NO ADMETRE a tràmit la reclamació presentada pel grup municipal ERC-AM fora del termini 
d’exposició pública, i per no concórrer cap de les causes previstes a l’article 170.2 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, per a presentar reclamacions contra l’expedient del Pressupost.  
 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost per a l’exercici 2021. El resum per capítols és el que 
es mostra a continuació: 
 

ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS NO FINANCERES  

A.1. OPERACIONS CORRENTS 2.521.800,00 € 

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 1.100.400,00 € 

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 1.159.200,00 € 
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CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 5.000,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 247.200,00 € 

CAPÍTOL 5: Fons contingències exec. ppt 10.000,00€ 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 866.300,00 € 

CAPÍTOL 6: Inversions Reals 866.300,00 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 135.000,00 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 135.000,00 € 

  

TOTAL: 3.523.100,00 € 

  

ESTAT D'INGRESSOS 

A) OPERACIONS NO FINANCERES  

A.1. OPERACIONS CORRENTS 2.656.800,00 € 

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.369.000,00 € 

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 27.000,00 € 

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 400.500,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 830.300,00 € 

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 30.000,00€ 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 186.700,00 € 

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

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 186.700,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 679.600,00 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 679.600,00 € 

  

TOTAL: 3.523.100,00 € 

 
TERCER.- Aprovar definitivament la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treballs 
reservats a funcionaris i  personal laboral. 
 
QUART.- Publicar al Butlletí oficial de la Província de Barcelona anunci amb el detall del pressupost per 
capítols.  
 
CINQUÈ.- Trametre còpia del pressupost definitivament aprovat a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Demana la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que abans que es passi a votació, vol recalcar 
que van presentar la seva reclamació a temps. El regidor explica que el dia 16 de desembre de 2020 
va ser atès a finestreta de l’Ajuntament, però la documentació està segellada a data 4 de desembre 
amb el número 1455 perquè la persona de finestreta tenia ordres estrictes de fer-ho així. Així que 
comencem amb una falsedat que vull que consti en acta, exposa el regidor. Prossegueix explicant, 
que per altra banda, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el remetrà al Ple per la 
seva aprovació, esmena o devolució. Perfecte. Només que també vol que consti en acta, que l’ha de 
remetre abans del dia 15 d’octubre. Per tant, comenta que és evident que la decisió de si la 
reclamació que ha efectuat el seu grup municipal s’admet a tràmit o no, no té res a veure amb els 
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informes d’intervenció. És potestat de la corporació, del Ple o del senyor Alcalde admetre-ho o no. 
 
A més a més, explica el regidor d’ERC,  que si nosaltres haguéssim fet com els pobles de més de 5.000 
habitants, que tenen per obligació tenir la Comissió d’Hisenda, el que es faria en el procés seria: el 
senyor alcalde ho prepararia, ho portaria a la Comissió d’Hisenda, allà es discutiria entre els grups, i 
es podrien presentar esmenes. Comenta també, que no demanarem una altra comissió, ja que 
sabem que no les admetran mai. Per tant, no val la pena fer perdre els temps a tots, però sí que vull 
que quedi clar que això de no admetre-ho a tràmit, i no voler tenir discussió política de les 
necessitats és una decisió que vol prendre vostè, fent referència al Sr. Alcalde.  
 
Prossegueix el regidor d’ERC exposant que la seva reclamació compleix amb el 170 (fent referència a 
l’article 170 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), perquè no s’ha seguit el procés, perquè el senyor Alcalde no ha 
presentat els papers el 15 d’octubre. Per tant, aquest punt ja ens permet dir que les esmenes ja 
estan ben presentades. A més a més, diu com a punt c del 170, també hi hauria una cosa molt 
discutible, que les despeses no són adequades. El Sr. Pujol comenta que en la darrera modificació de 
pressupostos que va presentar l’equip de govern, es van posar trenta mil euros per atencions 
directes de la COVID. Entre altres coses, es reduïa una partida de vint-i-vuit mil sis-cents euros que és 
la que està de fons de contingència i altres imprevistos. Vostès deuen tenir molt clar que el 2021 serà 
una bassa d’oli i no hi haurà necessitats, comenta el regidor, perquè de moment aquests fons de 
contingència els han reduït. Tant de bo m’equivoqui jo, i tinguin raó vostès, diu el regidor d’ERC, que i 
puguem afrontar totes les necessitats socials, cíviques, etc., que ens venen per aquest any. Però 
aquest també seria un motiu de reclamació perquè les despeses previstes no conclouen amb els 
objectius que s’entén que té un pressupost, que és atendre les necessitats de tota mena del poble 
d’Aiguafreda. 
 
El Sr. Alcalde agraeix la intervenció i cedeix la paraula al grup municipal de la CUP per si vol fer algun 
comentari abans de respondre els punts que s’han plantejat. 
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi diu que no acaben d’entendre la successió de dates. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que primer de tot, pel que fa les dates del 16 i del 4 de desembre, 
aquí és cert que hi ha hagut un error d’administració. Perquè quan el grup d’ERC va presentar per 
segona vegada la reclamació al pressupost, amb el mateix contingut, la persona que ho va atendre 
des de finestreta no va entendre que es tractava d’un nou document, actuació que no va fer amb mal 
criteri, atès que va pensar que era el mateix. A continuació l’alcalde recalca al regidor que no li ha 
agradat el comentari que ha fet que no s’havia tramès per haver rebut ordres directes de l’Alcalde. 
 
L’interromp el regidor d’ERC, el Sr. Pujol, diu que no ha dit de l’Alcalde, sinó que havia rebut ordres. 
Això és el què a mi em van dir. Però no vull que afecti una persona treballadora que fa el que pot i ho 
fa tan bé com pot.  
 
El Sr. Alcalde aclareix el procediment que va fer aquella persona. Quan va rebre la petició per 
finestreta, va veure que ja era la mateixa petició que s’havia registrat i ho va imputar en aquell 
registre ja obert. Hi ha un expedient i això forma part del mateix expedient, perquè és el mateix tema. 
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Seria un error comprensible, no es va entendre en aquell moment que era una nova petició, en tot 
cas calia haver fet un nou registre i, això sembla que des de Secretaria s’ha valorat i s’ha admès.  
 
Prossegueix el Sr. Alcalde, comentant que en relació a que no es volia tenir debat polític, sí que se’n 
vol tenir, que sempre n’hem volgut tenir i també el tindrem ara. Si hi ha un fons de qüestió que pot 
servir perquè el poble millori, o hi ha uns diners previstos que han de permetre que la cosa vagi 
millor, tinguem doncs el debat polític. L’hem tingut sempre i sempre el tindrem. No hi ha cap mena 
de voluntat de negar cap debat polític. El problema és un tema de procediment, que en el meu cas, 
inicialment, també se m’escapava, i era partidari de fer directament el que havíeu proposat des del 
vostre grup inicialment de fer la proposta, debatre-la i votar-la. Fora problemes. Però el que us va 
passar a vosaltres, també em va passar a mi. Em van dir que no, perquè no es pot admetre la 
reclamació. Hi ha una altra via, proposa el Sr. Alcalde, que consisteix en el fet que en comptes de fer 
una reclamació al pressupost, es faci una proposta per tal d’afegir una partida de diners en el 
pressupost, una vegada el pressupost s’ha aprovat, i això es pot fer per via de moció. És a dir, es pot 
presentar una moció explicant tot això que voleu presentar per esmenar el pressupost.  
 
A més a més comenta el Sr. Alcalde, hi ha un altre factor (fent referència a l’inadmissió de la 
reclamació), i és que les reclamacions que es presenten al Pressupost aprovat, han de tenir a veure 
amb el pressupost que es va aprovar. I el dia que vàrem fer el debat del pressupost que es va votar, 
recordeu que va ser una sessió accidentada, i que ho vàrem fer telemàticament, l’endemà mateix es 
va demanar a tots els grups que fessin arribar per escrit exactament allò que van dir, per tal que no 
se’ns escapés res a l’acta, atès que la transmissió havia anat d’aquella manera. Jo vaig estar mirant el 
que vau dir vosaltres, comenta el Sr. Alcalde, i allà en cap moment es parlava d’aquesta partida de 
cent cinc mil euros (105.000€) que proposeu per temes dedicats a la recuperació econòmica del 
poble. De manera que entenc que va ser una idea posterior, que s’ha intentat afegir en el període 
d’al·legacions. Però clar, l’al·legació és per un tema del pressupost aprovat, i com que aquest no hi és 
en cap lloc del pressupost no es pot al·legar una cosa que no existeix. Continua el Sr. Alcalde 
explicant que el període d’al·legacions és obligatori, perquè si qualsevol ciutadà nota que el 
pressupost que s’ha presentat el pot perjudicar, té tot el dret de fer una esmena o una al·legació. 
Llavors l’equip de govern i els serveis tècnics estimaran si allò té sentit o no, i si es pot permetre o no. 
Però els 11 que estem aquí tenim un privilegi que no tenen els ciutadans, i és que nosaltres abans de 
fer el pressupost, durant la tramitació d’aquest en el consistori, podem presentar en qualsevol 
moment una proposta. És un dret que no tenen els ciutadans, que s’han d’esperar que ja estigui 
aprovat pel plenari de l’Ajuntament. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol respon, que vostè m’està dient que tenim temps per poder presentar 
propostes i per estudiar-nos tot un pressupost, però tenim dos dies com a màxim. Perquè nosaltres 
coneixem el seu esborrany de Pressupost quan rebem de Secretaria  la convocatòria del Ple. En canvi, 
diu el Sr. Pujol vostès sí que han tingut molt temps per fer-lo, vostè creu realment que nosaltres hem 
de tenir la capacitat, amb 24 hores a dedicació plena que no tenim, de fer aquest estudi? Quan en 
altres èpoques aquest Ajuntament ens ha negat passar una moció, per exemple, en què la vàrem 
presentar just dos dies abans del Ple, perquè no arribaven a escriure-la a màquina? Realment s’ho 
creu això Sr. Miquel? Jo no m’ho crec. Que li convé, pel que sigui, i em crec potser que li han dit des 
de Secretaria de poder-ho discutir. Això ja ho veurem en el futur.  
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El Sr. Alcalde diu que si voleu, avui mateix podem entrar a la discussió i en el fons. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que no. El què li demanaria que de cara al pròxim Pressupost, tot i no 
tenir en compte les comissions, que no agraden, apliqués almenys l’altre via. Que amb més dies 
d’antelació al Ple, ens convoqués d’alguna manera als caps de llista, perquè poguessin discutir i 
tinguéssim més temps per poder presentar si cal alguna esmena o proposta. Amb això evitaríem 
processos d’aquest tipus, que no li agraden a vostè ni a nosaltres. No ens fa cap il·lusió haver de 
rebuscar a la llei què ens permet presentar o no, una cosa o l’altre. Això tingui-ho molt clar que no és 
la nostra obsessió.  
 
El Sr. Alcalde respon que pot entendre els diferents temes que es plantegen. El tema del termini ja ha 
sortit en algun altre Ple. Puc entendre que pugui ser curt. Això es convoca sempre un dijous per fer 
un Ple el dimarts, amb els dies que hi ha entremig. Pot ser que faci falta més temps per poder-ho 
mirar amb detall. De totes maneres, és el que sempre s’ha fet i el que marca la llei. I ara voldria 
recordar una anècdota, si em permeteu, que mentre estaves parlant m’ha vingut al cap, Salvador. 
Quan jo era Quinto, vaig venir com a secretari dels Quintos amb el president de la nostra Quinta, a 
fer una entrevista amb en Ramon Mir, l’Alcalde. En aquell moment, no sé si ho recordeu, el programa 
de la Festa Major sempre incorporava entrevistes a les primeres pàgines, cosa que ara ja no es fa. Ens 
va derivar amb el tinent d’Alcalde que era en Salvador Pujol. Aquell any hi havia hagut una certa 
tensió entre el grup de Convergència i l’Agrupació Municipal Oberta d’Aiguafreda que hi havia en 
aquell moment, perquè el grup es queixava que no tenia els pressupostos i que l’Ajuntament no els 
hi facilitava. Una de les preguntes que van fer va ser: “Els de l’oposició es queixen que no han tingut 

prou temps per mirar els pressupostos”. I haig de dir que la resposta que ens va donar Salvador Pujol 
em va agradar, va dir: “Home és cert que hi ha poc temps, però si tu vols fer una proposta de 

pressupost, és tan senzill com agafar els de l’any passat i distribuir tu el percentatge de com voldries 

que es dediqués.”  Per tant, ara vull fer servir aquella resposta. A l’hora de presentar els pressupostos, 
què fem nosaltres? Nosaltres fem una cosa. No partim de zero. Evidentment partim dels de l’any 
passat que els tenim tots, i després veiem les necessitats capítol per capítol, veiem quines es poden 
augmentar i quines disminuir, per una banda les despeses i per l’altra els ingressos. Així ho vam fer. A 
més a més, explica el Sr. Alcalde, mai s’ha donat tant detall com es dóna ara, perquè es dóna 
exactament la totalitat del que és el conjunt de dades que conformen el Pressupost, mai l’oposició 
havia tingut aquest conjunt de dades. Potser val la pena fer com ho fem nosaltres, partint del 
pressupost que tenim, fem la nostra proposta.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que per l’any que ve estic d’acord. I estic d’acord que defenso el què 
vaig dir aquell dia. Però el primer any que podríem fer aquest exercici correctament nosaltres, és pel 
pròxim, perquè el primer pressupost tancat anual real que hem viscut com a grup municipal serà el 
d’aquest 2020 que ha acabat, i aquest el tindrem quan feu l’aprovació, després de la Comissió de 
Comptes. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que l’anterior també està publicat i per tant també està disponible. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que sí, però que no l’hem viscut al 100 %. 
 
El Sr. Alcalde diu que no l’heu viscut, però la informació està disponible. Està publicat. 
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El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que sí, però que no és el mateix treballar amb dades que més o 
menys pots associar a coses directes, que només amb referències, però que és igual, que ho 
intentarem. Si fem les dues coses que nosaltres proposem, i vosaltres accepteu que ho puguem 
dialogar abans de presentar-ho, encara serà millor pel poble d’Aiguafreda. 
 
El Sr. Alcalde diu el què el millor que volem tots els que estem aquí, tot el que treballem, és perquè el 
poble millori. Tots, des del nostre punt de vista, des de la nostra òptica i amb el suport que hi ha per 
tal de tirar endavant cap a unes determinades polítiques. El fons de la qüestió ara és que hem de 
votar aquest Pressupost, seguint el procediment legal, i el Sr. Alcalde reitera que la proposta feta per 
ERC de si la presenta en moció hi pot haver debat. Aquests cent cinc mil euros (105.000 €) que vénen 
a ser per reconstrucció econòmica, hem de veure quin fonament tenen, perquè poden servir, i en 
una moció es pot debatre. El pressupost d’aquest 2021 l’haurem de modificar segur, com cada any, 
per ajustar partides. També estem pendents d’altres subvencions que si arriben, a l’alterar el 
Pressupost haurem de fer un Ple extraordinari, i s’haurà de votar en plenari, que amb el tema del 
pressupost és l’òrgan sobirà. Prossegueix el Sr. Alcalde explicant que en tot cas cal fer l’aprovació 
definitiva del Pressupost i per això  avui fem aquest Ple extraordinari, que s’ha aprofitat per a tema 
dels sorteigs de les meses (fent referència a les properes eleccions de 14 de febrer de 2021). 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que avui hem tingut una ajuda perquè no haguessis de retirar el punt 
de l’ordre del dia.  
 
El Sr. Alcalde diu que vam fer bé d’incloure’l.  
 
Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi, per comentar que el seu grup municipal ho vam 
comentar amb la nostra assemblea, fent referència a la reclamació del pressupost presentada, però 
que entén no es pot admetre aquest recurs. El que no entenc, diu, és aquest ball de dates. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que és molt senzill. Jo telemàticament vaig presentar la instància 
abans que sortís publicat (fent referència a l’anunci de publicació de l’aprovació inicial del 
pressupost).  
 
Intervé secretaria exposant que va avisar al grup municipal que la presentació estava fora de termini, 
i el Sr. Pujol diu que per evitar això, ho va fer per finestreta. Vaig canviar la data de 3 de desembre 
per 16 de desembre i vaig venir per finestreta. Se’l van mirar i van dir que era el mateix, així que t’hi 
posaré el mateix segell amb el número que té de referència d’allò. Vaig pensar que el número era el 
mateix 1355 per no duplicar. 
 
Secretaria diu que la persona de la finestreta no ho va entendre com un registre nou, sinó que va 
entendre que portava el mateix document.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que va pensar que no passaria res. Però clar, llavors quan es diu que 
el motiu és que està fora de termini, no, perquè per evitar això vaig venir expressament per 
finestreta, perquè era conscient que em podrien dir que l’havia presentat fora de termini, i no volia 
fallar amb això.  
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El Sr. Alcalde comenta que el tema de la inadmissió no ve pel tema de fora de termini, sinó per 
l’objecte que es qüestiona.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que això és discutible, perquè el fet de no haver portat a Ple el 
Pressupost a 15 d’octubre com marca el 168 (fent referència a l’article 168 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) 
estaries complint el punt a). 
 
Secretaria intervé, i explica que l’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 que menciona el 
regidor d’ERC Sr. Pujol fa referència a incompliment de tràmits en la tramitació del Pressupost. El fet 
d’incomplir terminis com per exemple l’aprovació del Pressupost, que també hauria de ser abans de 
31 desembre, el què comporta és la pròrroga automàtica del pressupost.  
 
El Sr. Alcalde diu que aclarit això, hi ha alguna cosa més, si us plau? 
 
La regidora de la CUP, la Sra. Asensi diu que les propostes que en tot cas el seu grup municipal 
considera que les propostes fetes pel grup d’ERC són molt vàlides i són bones pel poble. Però si no es 
pot acceptar la reclamació, no es pot acceptar. 
 
El Sr. Alcalde reitera que no com a al·legació al Pressupost, però es pot presentar a través d’un altre 
sistema, una moció, i debatre si s’incorpora o no. Vull fer només un comentari, afegeix el Sr. Alcalde, 
perquè també s’ha comentat que hi havia una partida per contingències molt baixa. Si us vau fixar en 
el pressupost, vam estar debatent molt, sabent que la regla de despesa ha quedat modificada, això 
suposa un avantatge sobre altres anys, i s’ha optat per la possibilitat de demanar crèdit i no tocar el 
romanent. De manera que, aquest pressupost, crec que té una virtut més. A diferència de molts 
ajuntaments que han aprofitat els canvis normatius per tocar romanent, aquí l’hem deixat com està. 
De manera que seguim tenint un coixí que ens pot permetre fer actuacions com  la que vam fer amb 
els ajuts a les empreses per temes de la COVID, i que ens permetria fer l’ajuda suplementària que 
proposeu. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol diu que ja ho presentarem en el futur com a moció. Però, exposa el Sr. 
regidor que el què vull dir és que enteneu també que nosaltres hem presentat un suplement al 
Pressupost, perquè precisament vam decidir no entrar en discussió de les coses que havíeu decidit 
vosaltres. A mi personalment, hi ha alguna de les inversions que heu proposat que es pot discutir si 
es prioritària, per mi és molt menys prioritari que algunes d’aquestes coses que diem dels cent cinc 
mil euros (105.000 €). Per exemple, el Sr. Pujol cita l’adequació de la sala de tècnics, que sí que és 
necessari, però quants anys portem sense? 40 o 42? És tan urgent en aquest any? No ho sé, hi ha 
altres coses. Però no discutim el que s’ha presentat, considerem que hi falten coses. I és aquest 
l’esperit d’haver-ho fet així. 
 
El Sr. Alcalde explica en relació al Pressupost presentat i el punt que s’ha citat, que l’adequació de la 
planta de dalt de l’Ajuntament com a sala tècnica, aquest any, justament, era especialment necessari 
perquè hi ha un problema d’espai i llocs de treball de les persones que estan dintre de la casa per 
qüestions de seguretat en relació al Covid. La seguretat dels treballadors aquest any ens ha empès 
més que cap altre any a fer aquest canvi, per tal que totes les persones de la casa puguin treballar 
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amb seguretat amb relació les distàncies que s’han de mantenir. 
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol respon que ho ha posat d’exemple perquè ha recordat que hi és. No 
perquè estigui bé o malament. A qualsevol ajuntament pots afrontar un pressupost i dir que no estàs 
d’acord amb això, i que en lloc d’això hi posaries l’altre. És una filosofia que es podria fer, però 
precisament aquest any, aprofitant que tenim romanent i que podíem demanar crèdit, podríem 
oblidar-nos d’això, i dir no anem a discutir, anem a fer-ho així. 
 
El Sr. Alcalde diu que en tot cas, com que el debat és ric, el podem continuar el dia que parlem 
exclusivament d’aquest complement en el pressupost.  
 
Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi diu que estan totalment d’acord, que hem de poder 
participar més, els grups municipals que estem aquí, dintre dels pressupostos. Potser, reunint-nos 
abans. Fer propostes quan ens digueu que ja les podem fer. Però el que està claríssim és que hem de 
poder participar més. Segurament que algunes de les nostres propostes són totalment adients per 
posar dins els pressupostos. Ho hem de fer d’alguna altra manera. 
 
El Sr. Alcalde diu que us ho vaig dir aquell dia que vàrem fer aquell ple telemàtic que va ser una mica 
accidentat. Vull tornar-ho a dir ara. Evidentment, tenim aquesta responsabilitat que no defugirem, 
que com a equip de govern ens toca presentar un Pressupost que creiem que serà el que pot anar 
millor pel poble d’Aiguafreda. Però tampoc no girem la vista al vostre programa electoral, perquè hi 
ha molts punts de coincidència amb aspectes bàsics. I jo crec, que amb aquest Pressupost que ja es 
va presentar, ja vaig dir-ho, era difícil dir que no, perquè hi ha molts punts que són comuns als 3 
programes electorals dels grups que estem aquí. Per tant, és un tema que ens toca a nosaltres com 
obligació, no només fer la nostra proposta sinó considerar també les altres.  
 
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) vots en 
contra del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i una (1) abstenció del grup municipal 
CUP-Amunt Aiguafreda. 
 
SEGON. - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2020 
 
La Sra. Secretària exposa l’informe esmentat, el qual es transcriu a continuació: 

 
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 2020 
 
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. 
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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. 
 
De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA: 
 
1.- Les ràtios de morositat obtingudes de l’Ajuntament, són els següents: 
 
3r trimestre 2020 
 
Ràtio d’operacions pagades: 12,72 dies 
Import d’operacions pagades: 384.741,88 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 26,80 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 2.665,56 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 12,82 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. 

 

No havent-hi cap comentari, el Ple es dóna per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre del 
dia. 
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TERCER.-REALITZACIÓ DEL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 14 DE FEBRER DE 2021 

Per Reial Decret 170/2020, de 22 de desembre, es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya 
per al dia 14 de febrer de 2021. 
 

D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 

correspon als Ajuntaments la formació de les Meses; els Presidents i els vocals es designaran per 

sorteig públic que es realitzarà entre el dia vint-i-cinquè i vint-i-novè posterior a la convocatòria.  

 

Per aquest motiu, es procedeix a la realització del sorteig esmentat, el resultat s’incorpora a 

l’expedient núm. 937/2020. Per qüestions de protecció de dades de caràcter personal, no es 

transcriuen els noms de les persones designades per als càrrecs. 

 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  

 

Primer.- Aprovar l’elecció de presidents i vocals, titulars i suplents, de les tres meses electorals del 

municipi d’Aiguafreda, per a les eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 14 de 

febrer de 2021.  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

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 


