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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2021 (NÚMERO 

7/2021) 

 

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. 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, 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. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 

 

SEGON.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 

 

TERCER.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA AL PROGRAMA SERVEI LO-
CAL DE TELEASSISTÈNCIA ANYS 2021-2024, PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

QUART.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2022 

 

CINQUÈ.- APROVACIÓ PRÉSTEC PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL 2021 

 

SISÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 04/2021 - SUPLEMENT DE CRÈDIT 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per fer un aclariment respecte a la doble convocatòria de ple del dia 

d’avui. El segon ple inclou un únic punt que hauria d’haver anat dins de l’ordre del dia d’aquest. En el 

moment de fer la convocatòria no s’havia rebut tota la documentació necessària per poder-lo 

incloure. La intenció era fer un punt extraordinari dintre el mateix ple. Un punt d’urgència que es pot 

afegir en el mateix moment, però això legalment i com ens han comentat des de secretaria, no és 

possible en un ple extraordinari com és aquest, només es pot fer en un ordinari. De manera que 

s’hagués pogut convocar un altre dia de la setmana que ve, però es va creure que potser valia la pena 

fer els dos el mateix dia. Formalment, però, seran dos plens.  

Fet aquest aclariment es passa a tractar el primer punt de l’ordre del dia.  

PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 

 
I.- ANTECEDENTS  
 
Convocats els delegats de personal i de les seccions sindicals per tal de negociar l’Acord de condicions 
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Aiguafreda, en data 16 de juliol de 2020 es 
constitueix la Mesa general de negociació dels empleats públics de la corporació amb els 
corresponents representants.  
 
Des del dia 16 de juliol de 2020 i fins al dia 22 d’octubre de 2021, han tingut lloc diverses reunions, 
regides pel principi de bona fe en la negociació. 
 
En data 22 d’octubre de 2021 se signa l'acta final on les parts manifesten la voluntat d’aprovar i 
formalitzar l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Aiguafreda, que 
s'annexa a l'expedient per a la seva aprovació. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 

• Articles 31 i següents, Disposició Addicional Setena i Disposició Addicional Dotzena del Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre. 

• Capítol III del títol IV de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 

• Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical. 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 

1.- Segons l’establert a l'article 33 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, 
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aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la negociació col·lectiva de 
condicions de treball dels funcionaris públics que estarà subjecta als principis de legalitat, 
cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe, publicitat i transparència, s'efectuarà 
mitjançant l'exercici de la capacitat representativa reconeguda a les organitzacions sindicals 
en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, i 
el previst en aquest capítol. 
 

2.- La negociació col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques es tradueix en 
Pactes o Acords en relació al personal funcionari, conforme als articles 31 i següents del Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Ocupació Pública, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre. 
 

3.- Duta a terme la negociació col·lectiva de l'Acord aplicable al personal funcionari municipal i 
arribat a un consens sobre el text del citat Acord entre els representants dels treballadors i de 
l'Ajuntament, procedeix l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 

4.- Aprovat pel Ple i signat l'Acord per les parts, la Mesa de Negociació ha de presentar-ho 
davant l'oficina pública, a l'efecte del seu registre, dipòsit i publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, seguint el que es disposa en l'article 38.6 del Text Refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 

Vist el text consensuat per la Mesa de negociació de data 22 d’octubre de 2021, que recull l’Acord de 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
 
Vist que el contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació de 
les condicions de treball dels empleats públics. 

 
Emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna des d’un punt de vista de gestió 
pressupostària, econòmica i sostenibilitat financera de l’Acord regulador de condicions de treball, i 
realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el text consensuat per la Mesa de Negociació de data 22 d’octubre de 2021 que 
recull l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Aiguafreda, en els 
termes i les condicions que figuren en el document annex a aquest acord.  
 
Segon.- COMUNICAR l'Acord del Ple al president de la Mesa de Negociació i NOTIFICAR aquest als 
representants del personal amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents. Així mateix, emplaçar 
a les parts per a la signatura de l'Acord. 
 
Tercer.- Signat l'Acord, que per la Mesa de Negociació es presenti aquest en l'Oficina Pública 
corresponent perquè es procedeixi al seu registre, i posterior publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

Quart.- Publicar aquest acord en el tauler municipal d’edictes i a la web municipal, per al coneixement 
general.  

Pren la paraula el Sr. Alcalde per contextualitzar el conveni. Exposa que els treballadors funcionaris 
de l'Ajuntament d'Aiguafreda no tenien conveni en vigor, en canvi, els laborals sí. Això era una 
reclamació que s'havia d'atendre perquè estaven descoberts quant a certs drets i obligacions. 
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Comenta que s'ha estat un any i mig en negociacions, i que voldria agrair la bona voluntat que hi ha 
hagut de totes les parts. Exposa que s'ha arribat a un acord que satisfà a tots i que dóna compliment, 
tant d'una banda a aspectes legals que cal reconèixer als treballadors, com de l'altre, amb una 
voluntat d'acord per tenir una dinàmica laboral millor i més efectiva. 

Com a resum de tots els aspectes bàsics, exposa que aquest conveni s’adequa a la normativa actual 
de l’EBEP, que és l’estatut bàsic de l’empleat públic. I a més a més, també recull un parell de 
reivindicacions llargament reclamades pels treballadors de l’Ajuntament des de fa molts anys.  

Una és la flexibilitat horària, els treballadors funcionaris podran gaudir, d’un marge d’ hores 
d’entrada i de sortida per poder-se incorporar en el seu lloc de treball. De manera que si s’entra 
abans, es pot sortir abans. Sempre dins d’un marge fixat al conveni.  

En el cas del personal funcionari que forma part del cos de vigilants, aquests consoliden un model 
que s’ha implementat des de fa un any i mig aproximadament, que és per torns de vuit hores. El 
treballador d’un dels torns treballa tota una setmana i després en descansa una altra. El total d’hores 
i dies treballats és el que marca la llei i és el que els correspon. D’aquesta manera és més fàcil de 
gestionar per tothom.  

L’altra reclamació és un complement de productivitat, que passarà a ser vigent a partir d’ara. Es 
pagarà una sola vegada l’any, concretament al mes de novembre, i els paràmetres que s’han fet 
servir per valorar la productivitat, atès que som un col·lectiu tan diferent i és molt difícil de valorar, 
van per mesures objectives, no tant per mesures subjectives, i són homogènies per tothom.  

Una de les mesures és la presència efectiva en el lloc de treball (la presencialitat), és a dir, si una 
persona per un refredat o una grip, aquells dies no hi pot ser, a la llarga són uns dies que no ha 
treballat, i per tant, no ha produït, i en conseqüència té una petita disminució. L’altra és la 
puntualitat. Si un treballador sempre és puntual, té dret a percebre el 100%. Si hi ha demores hi ha 
tota una escala de minoritzacions. I finalment, l’opinió del superior directe. És una anàlisis subjectiva, 
però amb un seguit de paràmetres objectius organitzats en una taula. La suma d’aquests 3 
paràmetres dóna aquest complement que va d’1 de novembre fins a 31 d’octubre de l’any següent. 

Una altra mesura que s’ha implementat són adequacions per les baixes de maternitat i paternitat, ja 
que l’actual conveni que estava desfasat recollia fórmules antigues, ara ha augmentat sobre la 
normativa actual. També s’incorpora un permís menstrual, que es va debatre en un ple i es va 
aprovar. Igualment s’actualitza el preu de les hores extres segons categoria i no per lloc de treball, 
que és el què més correcte vista la normativa. Aquests serien els grans trets que emmarquen aquest 
conveni o acord que s’ha arribat. Hi havia més peticions per part dels representants dels treballadors, 
algunes per raons de servei no s’han pogut atendre, però almenys, les principals queden recollides 
aquí. 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi per fer una puntualització sobre el permís menstrual. En 
primer lloc, felicita l’equip de govern, perquè des de la CUP es va demanar un pas més en la proposta 
presentada, per tal que fos extensible a dones i homes transgènere, etc., i resulta que en el present 
acord no es fa diferenciació per gènere sinó que es fa referència a persona. Ho resumeix com la 
fórmula perfecta. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i recorda que en aquell primer debat, es va afegir d’entrada la 
proposta que s’aprovava a la majoria dels ajuntaments, i era molt restringida. I atenent a les 
demandes dels grups municipals, es va decidir redactar-ho com es presenta avui.  
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I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de 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.  

 

SEGON.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 
 
I.- ANTECEDENTS  
 
En data 25 de setembre de 2018 el Ple de la Corporació, en sessió ordinària va acordar l’aprovació  del 
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d´Aiguafreda, aprovat en Mesa de negociació de 
matèries i condicions de treball del personal laboral de l´Ajuntament d’Aiguafreda, de data 11 de maig 
de 2018. 
 
Constituïda la Comissió negociadora en data 22 d’octubre de 2021, segons acta incorporada a 
l’expedient, s’ha aconseguit un consens entre els representants del personal laboral i els d'aquest 
Ajuntament en relació a la modificació de l’article 16 del Conveni col·lectiu, relatiu a l’avaluació de 
l’acompliment i a l’establiment del complement de productivitat.  
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 
- L'article 32 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
- Els articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial 

decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
- Els articles 45 i següents de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes. 
- L'article 8.2 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical. 
- L'article 177.2 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 22, 65 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
Segons l’establert a l'article 32 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat 
per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la negociació col·lectiva, representació i participació 
dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sense perjudici dels 
preceptes del Capítol IV del Títol III de la citada llei, que expressament els són d'aplicació. 
 
La negociació col·lectiva del personal laboral al servei de les Administracions Públiques es tradueix en 
Convenis Col·lectius, segons articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
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L'article 85.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de l'Estatut dels Treballadors assenyala que "dins del respecte a les lleis, els convenis col·lectius poden 
regular matèries d'índole econòmica, laboral, sindical i, en general, les que afectin les condicions 
d'ocupació i l'àmbit de relacions dels treballadors i les seves organitzacions representatives amb 
l'empresari i les associacions empresarials”. 
 
Duta a terme la negociació col·lectiva del conveni aplicable al personal laboral municipal i arribat a un 
consens sobre la modificació de l’article 16 del citat conveni, entre els representants dels treballadors i 
de l'Ajuntament, procedeix l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa 
en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
Emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna des d’un punt de vista de gestió 
pressupostària, econòmica i sostenibilitat financera, es proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR l'Acord de la Comissió Negociadora de data 22 d’octubre de 2021 que recull la 
modificació del Conveni Col·lectiu d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament d’Aiguafreda, en els 
termes i les condicions que figuren en el document annex a aquest acord. 
 
Segon.- COMUNICAR l'Acord del Ple al President de la Comissió Negociadora i notificar aquest als 
representants del personal amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents.  
 
Tercer.- COMUNICAR el present acord a l'autoritat laboral a l’efecte registrar-lo i donar la difusió 
oportuna de l’acord assolit per al coneixement general del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i aclareix que aquest punt és una addenda, ja que els treballadors 
laborals de l’Ajuntament d’Aiguafreda, especialment la brigada d’obres i el personal de neteja, ja 
tenen el seu propi conveni, però amb aquesta, se’ls hi atorga l’oportunitat de poder gaudir del 
complement de productivitat. 
 
Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per comentar que el redactat de l’article 16 no és correcte. 
Exposa que en el redactat s’està especificant la puntualitat exactament igual que a l’altre conveni, 
concretament on es diu que es pot entrar fins a les nou i deu minuts. Quan la majoria d’aquest 
personal tenen horaris d’entrada absolutament diferents del que es proposa.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que això s’ha valorat, i per aquesta raó s’han instal·lat, 
perquè es pugui complir el tema de la puntualitat, màquines de fitxar. Ja que fins avui, l’Ajuntament 
no en tenia, i per llei s’han d’instal·lar. Hi ha sis màquines de fitxar repartides al llarg del municipi. 
Des de la deixalleria fins al Casal Sant Jordi, perquè cada treballador no s’hagi de desplaçar per fitxar.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol puntualitza que el problema està en el fet que si un treballador ha 
d’entrar a les vuit del matí o entra al torn de la nit, i es llegeix textualment el conveni, pot entrar fora 
del seu horari, a les nou i cinc del matí, per exemple, i està arribant puntual. Apunta que està d’acord 
amb la filosofia, i expressa la seva voluntat perquè s’apliqui. Però destaca que el redactat de l’article 
setze no pot ser copiat i enganxat de l’altre conveni. Perquè donat el cas, algun treballador conflictiu, 
que s’ho apliqués així, podria acabar desembocant tota la situació en un litigi per l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alclade destaca que la impuntualitat sempre es mirarà de jugar a favor del treballador. En el cas 
exclusiu dels vigilants municipals, que tenen un horari tancat, això se’ls hi va explicar, i la seva 
puntualitat evidentment no va d’acord amb això de les nou del matí, sinó que va en funció del 
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moment d’entrada i de sortida del seu torn de treball. Destaca, però, que a ells la puntualitat els hi 
afecta molt, i és que per funcionament intern del seu servei sempre han de venir abans pel traspàs 
d’un vigilant a l’altre. A diferència dels treballadors d’aquí, els vigilants estan obligats a fer una 
consueta final de tota la producció que han fet.  
 
El regidor d’ERC, el Sr. Pujol aclareix que només discuteix el mal redactat. Proposa que s’hauria de 
redactar dient que el marge dels 10 minuts va en funció de l’hora que toqui entrar. D’aquesta 
manera, es cobreix els horaris de tothom. 
 
El Sr. Alcalde diu que accepta la puntualització, i en tot cas, suggereix sotmetre igualment el punt a 
votació, amb l’acord que des de secretaria es reculli aquesta proposta de correcció per si calgués fer 
una adequació exclusiva pel col·lectiu dels laborals.  
 
Pren la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar si tots els treballadors tenen un lloc fix 
on anar a fitxar, per molt que no sigui el seu lloc de treball.  
 
El Sr. Alcalde respon que sí. En el cas de la brigada d’obres tenen un rellotge de fitxatge al mateix 
magatzem. Ells poden treballar per tot el poble, però en el moment d’entrada i de sortida han de 
passar per allà. Això ha obligat a posar-ne un a la deixalleria, un a l’oficina dels vigilants, un altre a 
l’escola per la consergeria, un al casal Sant Jordi, i un a l’Ajuntament. D’aquesta forma tothom queda 
cobert. La connexió dels aparells és mitjançant wifi. Disposem d’un programari que s’ha adquirit, on, 
des de l’àrea de comptabilitat, es controlen les entrades i sortides de cada treballador, i permetrà de 
manera automatitzada veure els seus marcatges.  
 
Reprèn la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar si estan actius. 
 
El Sr. Alcalde respon que no. Aquest any es va convenir amb els treballadors, que d’aquests tres 
paràmetres amb què es valorava la productivitat, el de la puntualitat, degut als pocs mesos de 
funcionament amb el sistema de control horari, s’atorgarà a cada treballador el 100%, perquè no hi 
hagi cap minorització.  
 
Aprofita per exposar com es distribueix la productivitat. El 50% és presencialitat, el 30% puntualitat i 
el 20% restant l’opinió directa del seu cap. Aquesta darrera, que és la menor, ha estat còpia directa 
de la que van presentar els representants sindicals quan es va començar la negociació. Valorat i 
comprovat segons l’estàndard que es fa servir a l’administració, reduint al màxim l’opinió subjectiva 
del cap directe. I fins i tot, en la puntuació, no està permès valorar amb menys del 25% de què li 
correspon al treballador, és a dir, per més malament que un cap valorés el seu treballador, no ho pot 
fer per sota d’aquesta quota mínima. En general, és molt garantista. També passa el mateix amb la 
puntualitat. S’ha de ser impuntual molts dies, perquè això penalitzi.  
 
Des de secretaria s’aclareix que es parlava de la modificació dels laborals. Per tant, quan hem parlat 
dels vigilants, s’ha de tenir en compte que aquests són funcionaris. 
 
El Sr. Alcalde admet que és veritat, i recalca que ja sigui per la part que afecta els laborals, com per la 
dels funcionaris, s’ha de mirar que el redactat es pugui ajustar més a tot això. 
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I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la 
proposta efectuada que és APROVADA per UNANIMITAT, per sis (6) vots a favor del grup municipal 
Junts per Aiguafreda, quatre (4) a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un 
(1) vot a favor del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

TERCER.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA AL PROGRAMA SERVEI 
LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA ANYS 2021-2024, PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

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

RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials contempla la teleassistència com a un servei social 

bàsic de competència municipal. Així mateix, figura com a una prestació garantida a la Cartera de 
Serveis Socials 2010-2011 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, i per tant exigible com a dret subjectiu. 

 
La teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la població en general, 
preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons d’edat, aïllament social, salut 
i/o dependència. 

 
2. L’Ajuntament d’Aiguafreda ve donant cobertura a la prestació d’aquest servei mitjançant l’adhesió al 

sistema de prestació ofert per la Diputació de Barcelona, des de fa anys, amb un nivell de satisfacció i 
compliment dels objectius prefixats elevat. 

 
3. L’11 de juny de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar les bases per a la 

gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència–Anys 2021-2024”, per tal de 
regular i fixar els criteris i el procediment de prestació del servei de teleassistència entre els ens locals 
de la província de Barcelona que ho sol·licitin, així com la minuta corresponent, publicat al BOPB, de 
17 de juny de 2020. 

 
4. El 12 de novembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la modificació 

de la Base 11a de les bases esmentades, publicat al BOPB, d’11 de novembre de 2020. 
 
5. El 21 de setembre de 2021, es va emetre provisió d’Alcaldia encarregant la tramitació de l’expedient 

corresponent per a l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguafreda a les Bases reguladores esmentades. 
 
6. El 22 de setembre de 2021, el cap d’Unitat de Serveis Socials, ha emès informe en virtut del qual 

informa favorablement l’adhesió de l’Ajuntament a les bases per a la gestió i desenvolupament del 
programa servei local de teleassistència anys 2021-2024, promogut per la Diputació de Barcelona. 

 
7. El 23 de setembre de 2021, s’incorpora a l’expedient informe favorable de fiscalització per part de la 

Intervenció. 
 

8. El 23 de setembre de 2021, s’incorpora a l’expedient informe favorable de Secretaria. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. L’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’11 de juny de 2020, d’aprovació de les 
bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència–Anys 2021-
2024”, per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de prestació del servei de teleassistència 
entre els ens locals de la província de Barcelona que ho sol·licitin, així com la minuta corresponent, 
publicat al BOPB, de 17 de juny de 2020. 

 
2. L’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 12 de novembre de 2020, d’aprovació 

de la modificació de la Base 11a de les bases esmentades, publicat al BOPB, d’11 de novembre de 
2020. 

 
3. La Provisió d’Alcaldia i els informes favorables a l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguafreda a les 

esmentades bases. 
 
4. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, pel que fa a la configuració i 
qualificació jurídica del servei de teleassistència. 

 
5. El Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 

 
6. L’article 22.2.f) de la Llei de bases del règim local disposa que és competència del Ple de la corporació 

l’aprovació de les formes de gestió dels serveis. 
 
Vist l’informe de fiscalització emès per la intervenció municipal i vist l’informe de la treballadora Social. 
Aquesta alcaldia presenta al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, si s'escau, la següent, 
PROPOSTA: 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió a les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de 
Teleassistència - Anys 2021 -2024”, per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de prestació del 
servei de teleassistència entre els ens locals de la província de Barcelona que ho sol·licitin i d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació: 
 

 
“BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA- 

ANYS 2021 a 2024 
 

1. Objecte 

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de participació en el programa “Servei Local de 
Teleassistència”, per als anys 2021 a 2024, per als ens locals de la província de Barcelona que han vingut 
participant en el programa en períodes anteriors i per aquells altres que sol·licitin la seva participació per 
primera vegada. 
 
2. Finalitat del Servei 

 

2.1. La teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials 2010 -2011 del Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tant B Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona Data 17-6-2020 CVE 2020015073 Pàg. 5-21 https://bop.diba.cat A Àrea de Co-
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hesió Social, Ciutadania i Benestar Servei de Suport de Programes Socials exigible com a dret subjectiu 

amb l’acreditació de la situació de necessitat que correspongui, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i 

l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària, constituint un servei de com-

petència municipal. 

 

2.2. En termes generals, la teleassistència és una modalitat de servei social d’atenció domiciliària la qual, 

amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar-les una resposta ràpida 

i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.  

 

2.3. Les funcions principals del Servei Local de Teleassistència són: 

 

• Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de necessitat. 

• Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés als serveis de la comunitat. 

• Donar una resposta immediata en cas d’emergència personal, social i/o sanitària. 

• Realitzar el seguiment de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o riscos de tipus 

social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per donar suport i acompanya-

ment en moments de crisis o necessitats especials. 

• Actuar de forma preventiva per evitar situacions de risc sobre la salut, sobre la seguretat i la sole-

dat de la persona a través d’accions d’acompanyament, assessorament i suport personal o tecno-

lògic. 

 

2.4. El Servei Local de Teleassistència és un servei de teleassistència avançada de conformitat amb la Reso-

lució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica 

l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Depen-

dència del 19 d’octubre de 2017, sobre la determinació del contingut del servei de teleassistència bà-

sica i avançada previst a la Llei 39/2006 de 14 desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Aten-

ció a la Dependència. 

 

2.5. El Servei Local de Teleassistència ofereix suport les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, realitza un 

contacte directe i habitual amb la persona usuària i disposa de diferents serveis, programes d’atenció 

integral i tecnologia complementària tal com descriuen els apartats 2 i 3 de l’Acord del Consell Territo-

rial, com ara: 

• Serveis d’atenció domiciliària personalitzats a través d’un model d’atenció centrada en la persona. 

• Serveis d’atenció fora del domicili com la teleassistència mòbil. 

• Programes d’atenció integral com les accions desplegades en matèria preventiva, promoció de 

l’envelliment actiu, prevenció i detecció de la sospita de maltractaments, prevenció del suïcidi o 

atenció a contingències i grans catàstrofes. 

• Tecnologia complementària del servei com els dispositius perifèrics per detectar riscos a la llar o 

sobre la salut de la persona. 

 

3. Destinataris 

Són destinataris d'aquestes bases, els ens locals de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants 
que prestin el servei de teleassistència. 
 
4. Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència 

Aquest servei es destina a la població general i, especialment, a aquelles persones que poden necessitar 
suport per trobar-se en una situació de risc per raons d’edat, vulnerabilitat social, caigudes freqüents, 
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situacions socials i/o de salut complexes, soledat, aïllament, manca d’autonomia funcional i/o situacions de 
discapacitat o dependència, entre d’altres motius de risc. 
 
5. Tipus de beneficiaris 

 

5.1. Els ens locals són els responsables de valorar la idoneïtat de les persones per rebre el servei, d’establir 

els criteris d’accés i de sol·licitar les altes de les persones en el Servei Local de Teleassistència. 

 

5.2. El Servei Local de Teleassistència té un caràcter universal, però és un servei que es considera adient, 

entre d’altres, per a les persones que tenen alguna de les següents característiques relacionades amb 

la manca de xarxa social i/o familiar, malaltia, discapacitat i/o dependència, en la línia del que relacio-

na l’Acord del Consell Territorial: 

 

• Que requereixen suports per a la seva seguretat i independència a la seva llar. 

• En risc de soledat, aïllament o perill. 

• En risc d’accident, caigudes o pèrdues de consciència. 

• Amb dificultats de mobilitat. 

• Amb malalties que generin riscos com diabetis, hipertensió, cardiopaties, bronquitis, asma, entre 

d’altres. 

• Amb limitacions temporals a la seva autonomia. 

• En situació de demències lleus o amb indicis i senyals d’oblits. 

• En processos de llarga durada de rehabilitació física, cognitiva i/o funcional.  Que poden incórrer 

en riscos per a la seva salut dins i fora de la llar. 

 

5.3. Les tipologies de persona usuària del Servei Local de Teleassistència són les següents: Titular del ser-

vei. Persona que reuneix tots els requisits per ser usuària. En el domicili solament podrà haver un/a ti-

tular del servei. Cotitular del servei. Persona que conviu amb la titular del servei i que alhora reuneix 

els requisits per ser-ne usuària. En un domicili podrà haver més d’una persona cotitular del servei. 

 

5.4. En un domicili sempre hi haurà una tecnologia bàsica (terminal i unitat de control remot) i d’altra 

complementària (dispositius de seguretat i teleassistència adaptada), si s’escau, que serà assignada en 

funció de les necessitats. Aquesta podrà ser: 

 

• Tecnologia associada al domicili: terminal de teleassistència i aquella tecnologia complementària 

amb l’objectiu de protegir riscos a la llar (detectors de foc/fum, gas o monòxid de carboni, pre-

sència, entre d’altres). 

• Tecnologia associada a la persona: unitat/s de control remot i aquella tecnologia complementària 

amb l’objectiu de protegir riscos sobre la salut de la persona (detector de caigudes, dispositius de 

prestació del servei fora de la llar, teleassistència mòbil, entre d’altres). 

 

5.5. Una persona que, atesa la seva capacitat física, psíquica o sensorial, no pot activar per sí mateixa el 

servei, podrà ser usuària del mateix quan s’estimi necessari i sempre haurà de conviure amb un titular 

essent, per tant, cotitular del servei. 

 

6. Tipologies de servei 

 

6.1. Els nivells de suport del Servei Local de Teleassistència són: 
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• Bàsic. Es correspon amb persones amb una xarxa social i una situació de salut bona en termes ge-

nerals. Constitueixen aproximadament el 48% del total de persones usuàries del servei. 

• Mitjà. Es correspon amb persones amb unes relacions socials mitjanes i una situació de salut mo-

derada. Constitueixen aproximadament el 44% del total de persones usuàries del servei. 

• Alt. Es correspon amb persones amb unes relacions socials baixes independentment de la seva si-

tuació de salut. Constitueixen aproximadament el 7% del total de persones del servei. 

• Molt alt. Es correspon amb persones amb una situació de fragilitat extrema per situacions socials 

i/o personals complexes. En aquests casos s’han d’activar protocols d’atenció específics com ara, 

el protocol de detecció de la sospita de maltractaments o prevenció del suïcidi, entre d’altres. 

Constitueixen aproximadament l’1% del total de persones del servei. 

 

6.2. Aquests nivells de suport determinen dues tipologies de servei: 

 

• Teleassistència avançada d’intensitat moderada: Aquesta modalitat comporta un nivell de suport 

bàsic quant a prestacions i tecnologia complementària, com ara la periodicitat dels contactes tele-

fònics, cobertura d’unitats mòbils i dispositius adaptats per persones amb dificultats a la parla i/o 

a l’oïda o amb dificultats de mobilitat en cas de necessitat. Representa actualment un 48% de les 

persones usuàries del servei i es correspon amb nivell de suport bàsic. 

 

• Teleassistència avançada d’intensitat alta: A banda de les prestacions anteriors, a aquesta modali-

tat comporta addicionalment nivells superiors de prestacions i tecnologia complementària, com 

ara un major nombre de contactes telefònics i visites domiciliàries periòdiques, a més de i disposi-

tius perifèrics (detectors de fum/foc, gas, monòxid de carboni, mobilitat/passivitat, caigudes o te-

leassistència mòbil). Representa actualment un 52% de les persones usuàries del servei i es cor-

respon amb els nivells de suport mitjà, alt i molt alt descrits anteriorment. 

 

6.3. La distribució actual de les persones usuàries del Servei Local de Teleassistència segons la tipologia de 

servei i tipologies de persona usuària són les següents: 

Tipologies de persones usuàries Titular Cotitular Tipologies de servei Teleassistència avançada 
d’intensitat moderada (nivell suport bàsic) 41% 7% 48% Teleassistència avançada d’intensitat alta 
(nivell suport mitjà, alt i molt alt) 44% 8% 52% 85% 15% 100% 
 

7. Prestació del servei 

 

7.1. El programa “Servei Local de Teleassistència” és conseqüència de la cooperació interinstitucional en-

tre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província adherits al programa. 

 

7.2. El servei de teleassistència serà prestat per una empresa externa seleccionada per la Diputació de 

Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment de contractació en els termes 

que s’especifica a la base 11. - “Finançament del programa”. 

 

7.3. La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir, en el seu procediment de contractació, les 

condicions de prestació del servei i el preu de licitació. 

 

7.4. Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar als ens locals par-

ticipants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat contractada i els preus defini-

tius d’adjudicació. 
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7.5. La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels ens locals participants en el programa els Plecs del 

contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a terme. 

 

8. Procediment d’adhesió 

 

8.1. Els ens locals de la província que vulguin continuar participant o que vulguin participar per primer cop 

en el programa, hauran de procedir a l’aprovació per l’òrgan competent de l’adhesió i participació en 

el programa. 

 

8.2. Aquesta adhesió només s’haurà de fer un cop i tindrà validesa per a tot el període de vigència 

d’aquestes bases incloses les seves pròrrogues. 

 

8.3. L’adhesió implica l’acceptació de les condicions definides en les presents bases i comporta el com-

promís per part dels ens locals de fer front al percentatge de finançament que els correspongui deri-

vat de la prestació del servei en el seu territori, durant tota la vigència de les presents bases i, si 

s’escau, de les seves pròrrogues. 

 

8.4. El/la Secretari/ària de l’ens local haurà de trametre diligència de l’acord d’adhesió efectuat per l’òrgan 

competent a la Diputació de Barcelona. 

 

8.5. Aquesta tramitació s’haurà d’efectuar de forma electrònica i a través del Portal Municipal de Tràmits 

(PMT), omplint el formulari que es troba com a Annex a les presents Bases i adjuntant la diligència del 

Secretari/ària. 

 

8.6. L’ús del PMT comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin. 

 

8.7. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació reque-

rida en les diferents fases d’aquest règim poden, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-

se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla de Calalunya 126, Barcelona) en horari de 

08:30 hores a 14:30 hores en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Re-

gistre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre 

electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix 

l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administraci-

ons públiques. En aquest darrer supòsit, l’interessat ha d’anunciar a la Diputació de Barcelona mitjan-

çant correu electrònic adreçat al centre gestor i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada 

abans de la finalització del termini establert. 

 

8.8. Un cop efectuada l’adhesió, les sol·licituds de serveis es formularan a través d’una aplicació informàti-

ca, que es posarà a disposició dels ens locals adherits. 

 

8.9. No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs. 

 

9. Participació econòmica de les persones beneficiàries en el servei 

 

9.1. Els ens locals podran, en funció de les seves competències, establir mecanismes de copagament del 

servei de teleassistència segons criteris ajustats a la legislació oportuna en aquest àmbit. En aquest 
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sentit, es posa a disposició dels ens locals, el “Model de Copagament dels Serveis d’Atenció Domicilià-

ria de la Diputació de Barcelona” http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament. 

 

9.2. En aquest supòsit, la tarifa a satisfer per la persona usuària no podrà excedir del cost que li suposa a 

l’ens local cada servei, segons el percentatge de participació en el finançament que s’estableix en la 

base 11. 

 

9.3. En qualsevol cas, l’empresa prestadora del servei de teleassistència mai podrà presentar les factures a 

nom de la persona usuària del servei. 

 

10. Criteris de distribució dels serveis 

 

10.1. Si la demanda de serveis per part dels ens locals fos superior a l'oferta, la Diputació de Barcelona es 

reserva el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels serveis de teleassistència 

d’acord amb la planificació provincial i en funció de l’índex de cobertura del servei dins del territori de 

l’ens local que fa la demanda en relació a la mitjana de cobertura de la província. 

 

10.2. A aquests efectes l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona comu-

nicarà a l’empresa contractada el nombre de serveis que corresponen a cada ens local i els requisits 

imprescindibles de les persones demandants. 

 

11. Finançament del programa 

 

11.1. El servei es finança amb les aportacions dels ens locals i de la Diputació de Barcelona, que es distribu-

eixen de la següent manera:  

 

- Un 47% a càrrec de la Diputació de Barcelona  

- Un 53% a càrrec dels Ens locals participants en el programa. 

 

11.2. L’empresa que resulti contractista del procediment de contractació esmentat en la Base 7, facturarà 

mensualment a la Diputació de Barcelona en una única factura el 100% del cost de tots els serveis ac-

tius durant aquell mes. 

 

11.3. No obstant això, prèviament el contractista haurà d’obtenir la conformitat de cada ens local, segons 

els serveis actius al seu territori. En cas que la relació de serveis d’algun ens local no resulti conforme, 

aquells serveis no es podran incloure en la factura global de la mensualitat. 

 
11.4. En aquesta factura mensual s’haurà de fer constar l’import del percentatge de participació de la Dipu-

tació i l’import de participació de cada un dels ens locals, per tal que a la finalització de l’exercici pres-

supostari la Diputació pugui requerir a cada ens local la transferència de la serva part de cofinança-

ment. 

 

11.5.  A la finalització de cada exercici pressupostari, i dins del primer trimestre de l’any següent, la Diputa-

ció de Barcelona notificarà a cada ens local l’aportació corresponent a l’any anterior que ha de realit-

zar, per tal que procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en el 

termini de 30 dies. 
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11.6. Els imports de les factures seran meritats diàriament a partir de la data d’inici de la prestació del ser-

vei a l’usuari. Els dies corresponents al període de suspensió temporal del servei no generaran drets a 

efectes de meritació. 

 

11.7. Els ens locals de la província de Barcelona participants en el Servei Local de Teleassistència, hauran de 

consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les despeses derivades del funcio-

nament del servei en el seu àmbit territorial. 

 

12. Unitats Mòbils 

 

12.1. Les unitats mòbils conformen un recurs d’atenció a emergències socials i tècniques de forma presen-

cial, operatiu les 24 hores i els 365 dies de l’any i que és complementari al servei de teleassistència 

d’atenció bàsic. 

 

12.2. Aquest recurs està format per un conjunt de mitjans humans i materials, amb caràcter mòbil, que 

complementen els serveis prestats des del centre d’atenció a través de la intervenció presencial en el 

domicili amb l’objecte de realitzar actuacions socials de primera resposta, seguiment de les persones 

usuàries o intervencions tecnològiques bàsiques. 

 

12.3. Les unitats mòbils garantiran una sèrie de prestacions prioritàries en el marc del servei, i d’altres seran 

complementàries o secundàries i excepcionals. a) Les funcions prioritàries de les unitats mòbils són: 

 

• Intervenir directament davant emergències de caire social derivades per exemple d’un intent de 

robatori, una sospita de maltractaments o un accident o sinistre a la llar. En aquests casos, des del 

centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili de la persona usuària, i si s’estima opor-

tú, de forma complementària es mobilitzaran les persones de contacte de la persona usuària i els 

recursos d’atenció a emergències de la comunitat. 

• Aixecament de caigudes produïdes al domicili. En aquests casos, des del centre d’atenció es mobi-

litzarà la unitat mòbil al domicili de la persona usuària i s’abandonarà quan hi hagi una certesa ab-

soluta que la persona torna a estar en una situació normalitzada i no hi ha motius que facin sospi-

tar d’alguna conseqüència sobre la salut de la persona. 

• Donar suport a les emergències sanitàries detectades des del centre d’atenció o per la unitat mò-

bil quan arriba al domicili i detecta la necessitat d’un recurs d’emergència. b) Les funcions com-

plementàries o secundàries de les unitats mòbils són: 

• Custòdia de claus. La unitat mòbil realitzarà la custòdia de les claus d’aquelles persones en situa-

cions d’extrema soledat i fragilitat dels municipis on no hi hagi acords de custòdia. 

• Mobilització de claus. 

• Seguiment personalitzat de l’estat de persones identificades en situació de risc. Aquests casos se-

ran acordats amb els serveis socials municipals. 

• Companyia i suport en casos específics. 

• Intervencions tècniques bàsiques relacionades amb la unitat de teleassistència i els seus comple-

ments. 

 

12.4. Aquestes unitats mòbils atenen, segons el temps de resposta requerit, emergències, contingències o 

activitat programada. 
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• Les emergències són situacions on la salut i el benestar de la persona poder estar, de forma real o 

potencial, en perill. Aquestes requeriran la mobilització immediata en un temps de 40 minuts com 

a màxim. 

• Les contingències són situacions on es requereix la intervenció però la persona no està en risc, 

com per exemple l’atenció i/o l’assessorament a problemes socials, el suport a les activitats de la 

vida diària, el suport urgent a la gestió de casos, les urgències tecnològiques d’instal·lació i/o con-

nexió, manteniment correctiu urgent de l’equipament o la tramitació urgent de la custòdia de 

claus, entre d’altres. 

 

12.5. La Diputació de Barcelona proveirà a través del contractista del servei d’un mínim 29 unitats mòbils 

(vehicles) amb els recursos necessaris i suficients (humans, materials i tècnics) que realitzaran inter-

vencions als ens locals de la província de Barcelona de les quals: 

 

• Setze (16) unitats mòbils seran de primera resposta i tindran la finalitat d’atendre emergències o 

contingències i també podran fer activitat programada segons les necessitats puntuals del servei, 

tot i que la seva funció és primordialment reactiva. Aquestes necessiten una base territorial, ubi-

cació la qual serà proposada per la Diputació de Barcelona i amb l’acord de cadascun dels ens lo-

cals. Aquestes bases tindran la finalitat de ser el lloc d’estacionament i de canvis de torns dels pro-

fessionals. A més a més, d’aquestes bases, cinc tindran atenció les 24 hores del dia i els 365 dies 

de l’any i seran punts de custòdia de claus dels territoris de proximitat. 

• Tretze (13) unitats mòbils seran de segona resposta i tindran la finalitat de realitzar activitat pro-

gramada i eventualment, atendran contingències. No necessiten d’una base territorial geogràfica 

concreta en ser un recurs que circula de forma contínua pel territori de la província de Barcelona. 

 

12.6. Amb posterioritat a l’adjudicació del procediment de contractació per a la prestació del Servei Local 

de Teleassistència, la Diputació de Barcelona aprovarà un conveni tipus que regirà les condicions mí-

nimes que han de tenir les setze bases territorials, com poden ser: zones de treball per canvis de torn, 

espai d’aparcament, facilitat de proporcionar un distintiu per circular en zones de trànsit restringit, 

etc. Aquest conveni tipus servirà de base per a la signatura dels convenis específics amb els ens locals. 

 

12.7. Les 29 Unitats Mòbils hauran de realitzar un mínim de 88.000 hores de treball anual efectiu de les 

quals 65.000 hores hauran de ser realitzades per les unitats mòbils de primera resposta i 23.000 hores 

per les unitats mòbils de segona resposta. 

 

12.8. Així mateix, la totalitat dels ens locals adherits al Servei Local de Teleassistència hauran de facilitar als 

seus territoris espais de custòdia de claus en col·laboració amb els organismes, centres o altres enti-

tats que considerin, sempre i quan tinguin accés les 24 hores. Els ens locals seran els encarregats de 

signar els seus respectius acords amb les institucions que considerin i la Diputació de Barcelona facili-

tarà el suport i assessorament que sigui necessari en aquesta matèria. 

 
13. Obligacions dels ens locals Els ens locals s'obliguen a: 

 

13.1. Adherir-se al programa segons el procediment descrit en la Base 8 

 

13.2. Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona. 
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13.3. Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, fer la valoració inicial i la 

sol·licitud d’alta a l’empresa contractada per a la prestació del servei. 

 

13.4. Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona, així com efectuar el seguiment del cas de les 

persones usuàries en l’àmbit territorial de la seva competència. 

 

13.5. Facilitar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del servei en el seu 

territori. 

 

13.6. Posar en coneixement de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona totes 

aquelles incidències que afectin el correcte funcionament del servei amb la màxima celeritat possible. 

 

13.7. Finançar el 53% del cost total del servei en el seu àmbit territorial. 

 

13.8. Habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses per fer front a les obligacions derivades del co-

finançament del programa. 

 

13.9. Efectuar l’ingrés en el compte general de la Diputació de Barcelona, en el termini de 30 dies, del 53% 

del cost total dels serveis prestats l’any anterior en el seu àmbit territorial. 

 

13.10.  Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, que s’escaiguin a 

tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de Teleassistència, excepte en aquella 

que contingui dades personals dels usuaris del servei. 

 

13.11. Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes per la Diputació 

de Barcelona. 

 

13.12. Facilitar a la Diputació de Barcelona qualsevol informació que aquesta consideri necessària per a la 

verificació de la correcta execució del programa. 

 

 

14. Obligacions de la Diputació de Barcelona La Diputació de Barcelona serà la responsable de les se-

güents funcions generals: 

 

14.1. La contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província de Barcelona me-

nors de 300.000 habitants. 

14.2. La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència. 

 

14.3. El control i l’assegurament de la qualitat en la prestació i el funcionament general del servei. 

 

14.4. L’establiment dels mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa contractada i els 

ens locals de la província amb l’objectiu d’assolir d’un desenvolupament òptim del servei de teleassis-

tència. 

 

14.5. El cofinançament d’un 47% del servei. 

 

14.6. El pagament de les factures mensuals per la totalitat dels serveis en actiu d’aquell mes. 



 

 
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 
 

 

14.7. L’aprovació, durant el primer trimestre de cada exercici pressupostari, d’una relació amb els imports 

que li han estat facturats durant l’any anterior i que corresponen a la part del finançament dels ens lo-

cals (53%). 

 

14.8. La notificació a cada ens local de l’import a transferir a la Diputació en concepte de participació en el 

programa durant l’any anterior. 

 

15. Funcions de control i avaluació 

 

15.1. L’empresa contractista del servei posarà a disposició de cada ens local un informe de seguiment amb 

caràcter mensual, que recollirà els principals indicadors del Servei Local de Teleassistència en el seu 

municipi. Es presentarà en format gràfic per a la seva divulgació i serà en format Excel per al seu anàli-

si i explotació. 

 

15.2. L’empresa contractista elaborarà, per a cada ens local, una memòria anual de gestió municipal que 

haurà d’estar disponible en una aplicació web de ges tió en el termini màxim de dos mesos després de 

la finalització de cada exercici. 

 

15.3. La Diputació de Barcelona podrà exercir en qualsevol moment, directament o a través d’una empre-

sa/entitat externa, les funcions de control i avaluació del Servei Local de Teleassistència, així com els 

estudis que siguin adients per al desenvolupament òptim del mateix i per a la incorporació d’eines 

d’innovació que siguin oportuns, sense perjudici dels mecanismes de seguiment que han d’establir els 

serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un correcte funcionament del servei. 

 
16. Protecció de dades de caràcter personal 

 

16.1. D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físi-

ques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació. 

 

16.2. Els ajuntaments participants, com a responsables del tractament de les dades de caràcter personal 

necessàries per a dur a terme les actuacions previstes a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la 

Diputació de Barcelona a 

• dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de tractament 

de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 

• dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels usuaris 

o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 

• l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos 

els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del responsable 

del tractament.   

• l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del tractament es vegi 

en l’obligació d’executar. v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del 

tractament. 

 

16.3. El tractament consistirà en el processament, consulta i visualització d’informació en la que 

s’emmagatzema l’activitat en el domicili, les dades de l’usuari participant i dels contactes autoritzats a 

visualitzar la seva activitat. 
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Concretament es realitzaran els següents tractaments: Consultes, conservació, comunicacions per 
transmissió, extracció, interconnexió, modificació, organització, recollida, registre i utilització. 

 
16.4. Els ens locals participants posen a disposició i permeten la recollida per la Diputació, encarregada del 

tractament, la informació que es descriu a continuació: 

 

• Dades identificatives de les persones usuàries del servei (nom, domicili, telèfon). 

• Número de telèfon dels contactes autoritzats per cada participant amb accés a l’aplicació 

web, número d’identificació d’usuari (NIU), activitat realitzada dins del domicili on es troben 

instal·lats els dispositius i aquelles que puguin considerar-se necessaris per a les parts durant 

l’execució dels treballs. 

 

16.5. La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es detallaran, 

quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquestes Bases, o en les 

instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans competents dels ens locals participants. 

No obstant, si considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD, o qualsevol altra disposició 

en matèria de protecció de dades, informarà immediatament a l’ens responsable. 

 

16.6. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 

 
a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la realit-

zació de les actuacions previstes en aquestes Bases, per a la realització d’estudis i enquestes so-

bre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència i per a la inspecció 

del Servei.  

 

b) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per 

compte del responsable, que contingui: 

 

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per comp-

te del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregat i del 

delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclo-

sa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferèn-

cies indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties 

adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a: 

• La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència perma-

nents dels sistemes i serveis de tractament. 

• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en 

cas d’incident físic o tècnic. 

• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 

 

c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsa-

ble del tractament, en els supòsits legalment admissibles. L'encarregat pot comunicar les dades a 

altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del res-
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ponsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual 

s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per 

procedir a la comunicació. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 

organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplica-

ble, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret 

ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

d) Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius tractaments, 

AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a contractar un tercer per al tractament d’aquestes da-

des amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes Bases, per a la rea-

lització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de Tele-

assistència, i per a la seva inspecció. La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del 

tractament, formalitzarà mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar les obli-

gacions que assumeix l’empresa/entitat contractada en el tractament de les dades personals. Si el 

subencarregat ho incompleix, la Diputació com a encarregada inicial continua sent plenament 

responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. L’esmentat con-

tracte restarà a disposició de l’ens local per a les comprovacions que consideri oportunes realit-

zar. 

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut ac-

cés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma 

expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat correspo-

nents, de les quals cal informar-los convenientment.  

g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació 

que estableix l'apartat anterior. 

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones auto-

ritzades per tractar dades personals. 

i) Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets següents: 1. Accés, rec-

tificació, supressió i oposició 2. Limitació del tractament Quan les persones afectades exerceixin 

els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició i limitació del tractament, davant l'encarregat 

del tractament, aquest ho ha de comunicar a l’Ens responsable. La comunicació s’ha de fer de 

forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la 

sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la 

sol·licitud. 

j) Dret d’informació/consentiment Amb caràcter general, correspondrà a l’empresa contractista fa-

cilitar el dret d’informació i recollir el consentiment del/la beneficiari/ària. En cas que s’estableixi 

que ho farà l’ET, la redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb 

el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades ho farà seguint les pautes marcades pel 

RT. 

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades L'encarregat del tractament ha d’informar el 

responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 h, i a través 

del Delegat de Protecció de Dades de l’ens local, responsable del tractament Responsable dels 

Serveis Socials i amb còpia al Responsable del seguiment del contracte de la Diputació, de les vio-

lacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, jun-

tament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si se’n dispo-

sa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 1) Descripció de la naturalesa de la violació 

de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre 

aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades per-

sonals afectats. 2) Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 
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contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 3) Descripció de les possibles conseqüències 

de la violació de la seguretat de les dades personals. 4) Descripció de les mesures adoptades o 

proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, 

les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. Si no és possible facilitar la in-

formació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de ma-

nera gradual sense dilació indeguda.  

l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la 

protecció de dades, quan escaigui. 

m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de 

control, quan escaigui. 

n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les 

seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsa-

ble o un altre auditor autoritzat per ell. 

o) Implantar les mesures de seguretat necessàries per donar compliment dels requisits que 

s’estableixen al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de se-

guretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la categoria que determini la Diputació, el 

“Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la 

categoria que determini la Diputació i el que estableix el “Reglament europeu 2016/679, de 27 

d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (R GPD), adoptant totes aquelles mesures i me-

canismes per a: 

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sis-

temes i serveis de tractament. 

b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'in-

cident físic o tècnic. 

c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i or-

ganitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 

p) Designar un Delegat de Protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte a 

l’Ens local Responsable i a la Diputació. 

q) Destí de les dades. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si es-

cau, els suports on constin, una vegada completa la prestació. La devolució ha de comportar l'es-

borrat total segur de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No 

obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 

mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

 

17. Vigència Les presents Bases entraran en vigor l’1 de maig de 2021 i estendran la seva vigència fins al 

31 de desembre de 2024, podent ser prorrogades de forma expressa per un període de fins a quatre 

anys addicionals.” 

 
Segon.- APROVAR la prestació del servei de teleassistència amb un cost previst per l'any 2021 de 7.000 € 
(aquest import pot variar en funció del nombre d'aparells que es donin d’alta i en funció de les necessitats 
sobrevingudes). 
 
Tercer.- APROVAR l’autorització i disposició de l’import de 7.000 €, amb càrrec a la partida 20925022609 
del pressupost general municipal. 
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Quart.- AUTORITZAR l’alliberament del saldo no gastat una vegada conegut l’import final del servei prestat 
durant l’any 2021. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la unitat de Serveis Socials, comunicar a les Unitats d’Intervenció, 
Tresoreria i NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa que el present punt, és un conveni que ja es tenia amb la 
Diputació de Barcelona, i que fa referència al servei dels avisadors que les persones grans i 
dependents poden sol·licitar a l’Ajuntament per tal de tenir el servei de teleassistència en cas de 
caigudes o emergències a la llar.  
 
Aquest servei que el cofinança la Diputació, es finança amb un 47% d’aportacions de la Diputació i un 
53% per part de l’Ajuntament. Com a nota a destacar, que l’Ajuntament d’Aiguafreda som dels pocs 
on no existeix copagament i, per tant, l’Ajuntament assumeix completament la despesa d’aquest 
servei. Hi poden accedir persones grans, però també persones joves dependents, que puguin trobar-
se soles a casa, i puguin tenir la necessitat de fer un avís d’emergència.  
 
En línies generals, és la continuació del conveni que teníem fins ara, actualitzat.  

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la pro-
posta 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.  

 

QUART.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2022 

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

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS  
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que 
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i l’Informe de Secretaria - Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança núm. 27, Ordenança General de 
Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2022 i 
següents, així com el seu text refós. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents, la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 

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

DE NATURALESA URBANA 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 

D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA 
PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 

COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS 

 
Tercer.- Els acords definitius de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el 
text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Quart.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així 
com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de (30) trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per puntualitzar que malgrat que sembla la modificació de moltes orde-
nances, de fet, de la 1 a la 15, totes són transcripcions de normativa obligatòria que hem d’incloure, 
són canvis de redactat que normativament s’han d’aplicar, però no signifiquen cap repercussió sobre 
les taxes que hi ha aprovades en aquests moments. Les que sí que canvien són les següents. 
La primera d’elles és la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme. Feia temps que es mirava d’implementar. Consisteix en el fet que qualsevol obra major 
per la qual es demani el permís d’obres corresponent i es concedeixi, obligui la persona a deixar un 
aval. És un aval menor, però l’ha de dipositar a l’Ajuntament, i un cop acabada l’obra li és retornat. És 
una petició que els tècnics havien reclamat, i que la majoria d’ajuntaments la tenen. En conclusió, és 
adaptar aquesta taxa. 
 
La següent és la taxa per la recollida d’escombraries, que en aquest cas, l’augmentem. Ho fem amb 
un 4%. Això significa aproximadament, per un domicili particular que ara es paga una quota de 
125,04 euros anuals, passa a uns 130 euros. És un augment aproximadament d’uns 5 euros anuals. La 
xifra del 4% és la que surt en els pressupostos de l’Estat, com augment de l’IPC. Hem aplicat aquest 
valor. Tot i que, segurament, seria més necessari un augment superior, perquè continuem amb el 
problema de l’any passat, el de l’augment no previst del cost de la recollida d’escombraries. 
D’entrada, el confinament hi ha afectat, però també, segurament, un relaxament amb els usos i cos-
tums de tots els veïns del poble. Es troben, cada vegada més, papereres utilitzades com a conteni-
dors d’escombraries i l’àrea d’aportació fora de capacitat. Tot aquest tractament de deixalles no se-
leccionades prèviament, s’han d’enviar a part a la Mancomunitat La Plana per ser triades una per 
una. Això ha augment el cost de forma desorbitada. Per aquesta raó, ens hem vist obligats a modifi-
car els punts del pressupost, fent dotacions extraordinàries pel tema de la recollida d’escombraries. 
S’han fet campanyes amb distribució de tríptics per les cases. S’han fet avisos a través de les xarxes. 
Però s’ha notat un relaxament considerable dels usos i costums. En conclusió, ens hem vist obligats a 
augmentar aquesta quota amb un 4% per compensar una mica el què ha enviat la Mancomunitat La 
Plana pels pressuposts de l’any que ve, on també ens augmenten la quota. Aquest és el balanç gene-
ral de les modificacions de les ordenances.  

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i aclareix que ERC s’abstindrà, perquè ja es va discutir molt l’any 
passat sobre aquesta qüestió, i seguim encara amb la mateixa postura. Estem d’acord que han aug-
mentat les despeses. L’any passat va ser un 5% i aquest serà un 4% més, però no anem al problema 
real que és: Com podem atrapar a aquesta gent que no compleix? Ens hem de començar a mentalit-
zar, perquè el què fem és una crida a deixar de complir. 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i diu que està completament d’acord amb l’aportació del grup d’ERC, 
però amb tot això hem trobat inconvenients. Exposa que es van obrir bosses d’escombraries, tasca 
que només pot realitzar un funcionari, i es va trobar un full de domiciliació bancària que va permetre 
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poder identificar la persona que ho havia fet. Es va iniciar l’expedient i va ser revocat. Ens trobem 
amb poques eines en aquests moments. Una que es posarà en pràctica és la instal·lació de càmeres 
com a la deixalleria d’Avencó. Aquestes sí que han funcionat. Hem enregistrat cotxes que venen de 
fora i ho aboquen aquí. Gràcies a aquestes càmeres es van poder identificar matrícules i sancionar. El 
tema dels carrers és molt més complicat. Ho tornarem a provar, perquè no va funcionar. I també es 
mostra d’acord amb el fet que aquesta puja també afecta a qui compleix.  

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol aclareix que no és una quantitat desorbitada. Però és això que diem. Els 
veïns de Seva, a causa d’aquesta problemàtica, han hagut de posar una codificació als contenidors 
per poder-los obrir.  

Intervé El Sr. Alcalde i exposa que han estat parlant amb l’Ajuntament de Seva. Aquests tenen 5 ur-
banitzacions. Molts dels veïns de les del Muntanyà, Perafita, Serrabardina i el Pinós, participen de la 
vida d’Aiguafreda, perquè hi passen amb el cotxe. Aquestes urbanitzacions no tenien el sistema de 
recollida porta a porta. Ho feien per contenidors. Aquest any, l’Ajuntament ho ha implementat. Junt 
amb això, s’han trobat que les àrees d’aportació que tenien i que feien servir tradicionalment, s’han 
desbordat per gent d’altres pobles. I per aquesta raó han hagut de posar els identificadors pels veïns 
d’aquestes zones. 

Pren la paraula la regidora de la CUP-Amunt Aiguafreda, la Sra. Asensi i exposa que el seu grup també 
s’abstindrà,  perquè no estan gaire d’acord amb aquesta pujada, ja que es podria haver discutit i ha-
ver aportat alguna alternativa des dels grups municipals.  

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la pro-
posta 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 una (1) abstenció del 
Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 
CINQUÈ.- APROVACIÓ SOL·LICITUD D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PROGRAMA DE 
CRÈDIT LOCAL  
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UNA OPERACIÓ DE 
CRÈDIT A LLARG TERMINI  
 
Atès que per a l’execució del pressupost de la Corporació, aprovat per a l’exercici 2021, cal concertar 
una operació de crèdit per completar el finançament de les inversions compreses en el seu capítol VI i 
a la vista de la Memòria presentada per aquesta alcaldia. 
 
Vist l’informe favorable emès per la secretaria interventora accidental de la Corporació. 
 
Vist que l’operació de crèdit es pot fer amb les condicions financeres següents: 
 

- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial 0,62% sota els criteris de prudència financera 
establerts mensualment per la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació 
del que estableix l'art.48. bis 3 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per R.D. Le-
gislatiu 17/2014, Revisió trimestral  

- Termini màxim incloent la carència: 10 anys 
- Termini de carència: màxim 1 any 
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- Sense comissions 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 49 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, en relació a que les despeses 
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 
 
Atès que el present crèdit també està previst dins el Pressupost Municipal de 2021.  
 
Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de la subvenció per subsidiar el tipus 
d’interès del préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i l’aprovació per part de l’Ajuntament del 
préstec corresponent. 
 
Vist el model de Conveni-tipus regulador dels préstecs concedits amb càrrec al Programa de Crèdit 
Local destinat a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments de la província 
per al finançament d’inversions en obres i serveis públics i la minuta de préstec tipus variable a 
subscriure amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la sol·licitud de la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, per l’import 
de 679.600 € segons les condicions financeres del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- ACCEPTAR la subvenció que concedeixi la Diputació de Barcelona, per import de 23.654,11 €  
amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat. 
 
Tercer.- APROVAR el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, regulador del subsidi del préstec sol·licitat al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, amb 
càrrec al Programa de Crèdit Local, annex al present acord. 
 
Quart.- APROVAR el préstec d’import 679.600 € pel finançament de projectes d’inversions previstos en 
el pressupost de 2021 d’acord amb les condicions següents: 
 

- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència financera esta-
blerts mensualment per la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del 
que estableix l'art.48.bis 3 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legisla-
tiu 17/2014, Revisió trimestral  
Termini: 10 anys (inclòs 1 anys de carència). 

 
Cinquè.- ACCEPTAR la minuta del préstec. 
 
Sisè.- TRAMETRE l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així com una còpia 
diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta de préstec al Servei de 
Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 
 
Setè.- AUTORITZAR l’Alcalde de la Corporació per subscriure la documentació que resulti necessària 
per a l’efectivitat dels anteriors acords. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona dins del Programa de Crèdit Local. 
 
Novè.- DISPOSAR d’una primera quantitat de 50.000 euros. i una segona disposició de la part restant, 
és a dir 629.600 € durant el mes de desembre de 2021. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa el motiu perquè passa per Ple la sol·licitud d’aquest crèdit que 
ja es va preveure en els pressupostos que es van aprovar l’any passat. 
El desglossament d’aquest sis-cents setanta-nou mil sis-cents euros són els que s’havien aprovat, 
quatre-cents mil euros que van destinats per la biblioteca, cent mil euros que aniran destinats al fu-
tur Parc Fluvial i els cent setanta-nou mil euros que seran per la llista d’inversions on hi havia dife-
rents punts com podrien ser els vestidors del camp d’esports, l’enjardinament de la sagrera de 
l’església, la remodelació del cementiri, el camp de futbol amb la dotació de tapís de coco nou, i dife-
rents aspectes amb què s’han anat treballant al llarg de tot l’any. Finalment, ha arribat el moment de 
fer efectiu la sol·licitud d’aquest crèdit, que suposa per l’Ajuntament d’Aiguafreda, una quota anual 
durant deu anys del voltant de setanta mil euros. Ve subvencionat per la Diputació de Barcelona amb 
vint-i-tres mil sis-cents cinquanta-quatre euros, que permetran descomptar una part de les quotes 
mensuals.  
L’endeutament de l’Ajuntament, que es trobava en un 23,6% abans de fer aquesta operació de crè-
dit, passa a ser d’un 42,67%. La quota màxima d’endeutament que teníem és d’un 75%, que ara no 
tenim perquè d’ençà que es va modificar la regla de despesa per normes Còvid, almenys fins a l’any 
2023, s’ha dit que els ajuntaments no tindran límit per endeutar-se. En tot cas, som partidaris de 
mantenir una ràtio que sempre estigui per sota d’aquesta, encara que ara no s’hagi arribat a aquest 
llindar del 75%. En conclusió, és la proposta d’aprovar la sol·licitud de la Diputació.  

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per confirmar que és el que estava en el pressupost.  

Pren la paraula la regidora de la CUP-Amunt Aiguafreda, la Sra. Asensi i aclareix que el seu grup 
s’abstindrà, pel fet d’estar en desacord amb els pressupostos. 

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la pro-
posta efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, 
quatre (4) a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i una (1) abstenció del Grup 
Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

SISÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 04/2021 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

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

PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ RESPECTE A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
04/2021 - SUPLEMENT DE CRÈDIT (Exp. 989/2021) 
 
Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació 
pressupostària, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicacions pressupostàries a les 
que afecta. 
 
Vista la fiscalització de la secretària-Interventora accidental a la modificació que es proposa. 
 
Tenint en compte el que estableixen els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels articles 35 a 38 del 
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària (en 
endavant, RD 500/1990) i de les bases d’execució del Pressupost. 
 
Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 04/2021 de suplement de 
crèdit en el pressupost municipal de 2021, segons el següent detall: 
 
Suplement de crèdit 
 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdit 
inicial 

Suplement 
crèdit 

Crèdit 
definitiu 

13 1621 22700 Recollida d'escombraries i deixalleria 
151.000,0

0 35.000,00 186.000,00 

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

13 1623 22700 Tractament de residus 32.000,00 36.000,00 68.000,00 

14 2310 48001 Ajuts per a beques menjador 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

19 3230 48000 Subvencions als centres educatius 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

17 1330 12000 Retribucions vigilants 
165.000,0

0 5.000,00 170.000,00 

11 9200 22000 Ordinari no inventariable 8.000,00 500,00 8.500,00 

30 1532 60906 Entrada nord (vorera i parc fluvial) 
100.000,0

0 72.000,00 172.000,00 

30 1510 64000 Redacció nou projecte Serrabanda 8.000,00 10.000,00 18.000,00 

30 1532 60903 Manteniment de carrers (reparació de trams) 15.000,00 30.000,00 45.000,00 

30 1532 60904 Manteniment de carrers i mobiliari urbà 10.000,00 12.000,00 22.000,00 

30 1640 63200 
Remodelació del cementiri (obra, jardineria, 
columbaris,...) 50.000,00 12.000,00 62.000,00 

30 1700 60900 Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics 3.000,00 10.000,00 13.000,00 

30 1700 60901 Parc de l’entrada nord (annex terreny FACSA) 5.000,00 14.000,00 19.000,00 

30 1710 60900 Enjardinament de la sagrera de l'església 15.000,00 18.000,00 33.000,00 

30 3420 63201 Nous vestidors del Camp d'Esports 37.719,02 25.000,00 62.719,02 

30 9200 63200 
Creació àrea tècnica (planta superior edifici 
Ajuntament) 14.000,00 9.000,00 23.000,00 

30 9240 60900 Pressupostos participatius 31.000,00 10.000,00 41.000,00 

17 0110 91300 Amortització de préstec fora del sector públic 35.000,00 140.000,00 175.000,00 

     462.500,00  

 
 
Baixes de crèdit 
 
 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdit 
inicial 

Suplement 
crèdit 

Crèdit defi-
nitiu 

 

23 3340 48009 CEIP La Muntanya 500,00 -500,00 0,00  

11 9290 50000 Fons contingència i altres imprevistos 10.000,00 -10.000,00 0,00  

     -10.500,00   

        

Romanent de tresoreria per a despeses generals    

    Romanent Modificació Romanent 

    Actual Previsió definitiu 
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  87000 
Romanent tresoreria per a despeses 
generals 853.638,02 452.000,00 401.638,02 

 
 
 
 

Resum      

   Suplement de crèdit  462.500,00  

       

     462.500,00  

       

   baixes de crèdit  10.500,00  

   Romanent tresoreria per a despeses generals 452.000,00  

     462.500,00  

       
 

 

Segon.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació 
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- APROVAR, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions 
durant el període d’exposició pública. 
 
Quart.- PUBLICAR, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.  
 
Cinquè.- REMETRE còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de 
Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar que l’acord és aquesta modificació de crèdit. No és la pri-
mera que s’ha fet aquest any, i s’haurà de veure si és l’última. 
Els dos punts importants que s’emporten més de la meitat d’aquesta modificació del pressupost són: 
Per una banda, eixugar deute. A l’hora de fer un rescat de romanent, un dels punts que permet és 
eixugar deute, i en conseqüència, s’eixugarà un crèdit que es portava pagant des de l’any 2015, d’un 
crèdit adquirit de tres-cents vint-i-cinc mil euros per l’enllumenat de dos carrers amb llums led. 
D’altra banda, la compra de la màquina d’escombrar.  
Actualment, queden per pagar cent setanta-cinc mil euros, i fem el rescat de manera que eixuguem 
deute, de manera que la xifra que hem comentat fa un moment del 42,67% d’endeutament, desprès 
d’haver demanat aquest crèdit, es redueix entorn del 39/40% d’endeutament. Cosa que donarà una 
mica més de marge per l’any que ve.  
L’altre punt important és la recollida d’escombraries. S’ha de fer un suplement de crèdit. La resta són 
punts que hem comentat abans, on ja tenim la seva dotació pressupostària i que en el moment 
d’executar, algunes han quedat curtes. 
Bàsicament, aquí hi consta la llista del desglossament i dels augments que ha tingut cada partida. Tot 
això es traurà del romanent. És un rescat. De manera que, finalment, una vegada recuperats aquests 
quatre-cents seixanta-dos mil euros de romanent, l’actual és de quatre-cents un mil euros.  
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Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i diu que entenen que la majoria de les inversions que s’han 
d’adaptar són coses que estan en marxa encara, el nostre gran dubte és: Per què n’engeguem tantes 
i no les acabem? Fa la sensació que volem tenir-ho tot en moviment, i a vegades, potser seria millor 
començar-ne una i acabar-la. Per exemple, al Parc Fluvial s’hi veuen molts moviments de terra. A la 
Font dels Enamorats es va moure molt, però sembla que s’hagi aturat.  El cementiri és una llàstima 
que el dia de Tots Sants, que és quan més es fa servir, no estigui fet, etc. No discutim cap xifra en si, 
és evident que la voluntat és de millorar-los i fer-los, però ens dóna la sensació, que com a organitza-
ció es podria fer una mica més bé. A vegades passa perquè es fa servir la mateixa empresa o la ma-
teixa brigada per fer massa coses. Llavors ho tenen tot començat i mai s’acaba. Per tant, el nostre 
partit s’abstindrà. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per explicar aquests punts. El raonament em sembla lògic. Amb rela-
ció als punts que han sortit aquí els podem explicar.  
El tema del cementiri reconec que no ens ha agradat com ha anat. En aquest cas hem d’assumir la 
part de responsabilitat que ens toqui, perquè estava previst, que evidentment, per Tots Sants esti-
gués a punt i no ho ha estat. Teníem el projecte des de principis d’any i teníem la dotació pressupos-
tària perquè s’havia aprovat. En el moment de fer l’execució de l’obra ens vam plantejar si ho fèiem a 
través d’una licitació, atès que la part d’obra o de construcció no superava els quaranta mil euros, i 
segons la normativa actual de construcció, no cal passar per concurs, sinó que hi pot haver hagut un 
concurs restringit.  
Vam creure que estaria bé que una empresa d’Aiguafreda ho pogués dur a terme. Doncs, des 
d’aquell moment, llevat d’una empresa, que és Embric Verd, perquè justament ja havia fet la part de 
la restauració i l’adequació de la potabilització d’aigües de la masoveria d’Aiguafreda de Dalt, i també 
es trobaven al topall de diners anual amb la qual ja havien treballat, vam començar a contactar amb 
diferents empreses d’Aiguafreda. Tenim la sort de tenir-ne, totes bones i amb gent competent i efi-
caç. Va haver-hi reunions, se’ls hi va exposar el projecte i el pressupost. Tothom ho va agrair molt, 
però un darrere l’altre, van dir que no. Em sap greu que haguem arribat a aquest extrem i torno a 
assumir la nostra part de responsabilitat, perquè el dia de Tots Sants no estigui a punt. No m’agrada. 
Aquesta setmana hi he estat cada dia. Crec que quedarà bé. Crec que feia falta. El cementiri es va 
inaugurar l’any 1958-1959, han passat 64 o 65 anys i mai s’hi havia fet res, creiem que tocava. Però el 
fet d’anar espaiant el temps i anar buscant una empresa que ens ho volgués fer, va fer que comences 
tard l’obra més tard.  
 
Referent al Parc Fluvial, aquest moviment que hi ha, no és tant perquè comencin les obres. Perquè 
en el seu moment ja es va mostrar la intenció que hi havia allà. Ho acabarem de valorar amb tots els 
caps de llista. El què estem fent és una neteja de tots els canyissos de la part de baix. No són obres 
encara. L’obra no ha començat. L’ha fet una empresa que va guanyar la licitació per fer un manteni-
ment de lleres amb una subvenció que ens dóna l’ACA. Estem treballant en aquesta part que servirà 
per al futur Parc Fluvial, però encara no és res de les obres. 
 
En relació al Parc de la Riera de Martinet, el Parc de l’entrada nord, allà van fer l’escullera, perquè 
necessitàvem un lloc on abocar terres que haguessin de servir després per anivellar tot el parc. 
Aquestes terres s’estan assentant i ha de passar un cert temps. L’acabarem dintre d’aquest any, pe-
rò. Segons el nou POUM és un espai destinat a zona verda, de titularitat municipal després d’uns 
acords que es va arribar amb l’empresa FACSA. En ser l’entrada nord del poble, calia fer una zona 
enjardinada pels avis de la residència, que precisament, durant el confinament ho havien demanat. A 
diferència de Can Queló, que sí que tenen jardí a darrere. Però és veritat, actualment està parat.  
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Per aquest motiu i, perquè tant el Parc Fluvial, com el Parc de l’entorn d’Aiguafreda de Dalt, com el 
de l’entrada nord, necessiten aportacions de terra. Hem arribat a un acord amb l’empresa que té 
l’adjudicació de les obres que s’estan fent a la C-17, per l’enllaç que haurem d’agafar des de Sant 
Martí de Centelles. Aquests ens donen les terres i ens les porten gratuïtament, perquè s’ho estalvien 
en quilometratge.   
Resumint, hem tingut aquelles obres parades gairebé durant dos mesos, perquè Adif, va posar un 
contenciós contra la Generalitat, perquè en el procés de concurs públic no se’ls havia avisat com a 
part afectada. Resulta que la via del tren està a menys de 50 metres d’algun dels moviments de ter-
res, i a menys d’aquesta distància fa falta un informe preceptiu per si hi hagués alguna afectació. Se’n 
van adonar i els hi van parar l’obra. Ara s’ha reprès, perquè finalment s’ha resolt. Però hem hagut 
d’esperar que la reprenguessin per portar les terres que necessitàvem aquí.  
 
Com a reflexió general, s’ha de dir que hem començat moltes obres. La majoria estaven en el pro-
grama electoral, i les hem de complir. Això porta molta feina i molta tensió. Però creiem que les hem 
de començar. I s’acabaran i bé, com algunes que ja s’han acabat. Però en el moment ha suposat un 
excés de tasques. L’altra opció de fer-ne menys, acabar-les i llavors anar-ne fent, això és una altra 
manera de treballar. En algun cas potser ho hauríem d’haver fet així, però també hi ha un tema que 
és el que ens marca, que és la nova legislació que tenim a sobre, que comporta un espaiament dels 
tempos que no ens hauríem imaginat. Volem fer una obra, tenim els diners, tenim el projecte, tenim 
els permisos i no podem començar perquè cal complir la normativa. És molt garantista i permet que 
tot el que es faci a l’Ajuntament sigui molt transparent i sigui validat fins a l’última coma, però ho 
alenteix tot.  
 
En línia amb això, fa un apunt que no és pròpiament del ple. Fa referència a la plusvàlua. Estem en 
contacte amb els assessors i ningú sap encara com acabarà. Però de cara al pressupost que hem 
d’elaborar, ens suposa una sotragada forta. Per aquest pressupost 2021 havíem previst una plusvàlua 
de dos-cents tres mil euros. Amb la normativa acabada de tombar pel constitucional, el pressupost 
que presentem aquí, no haurà de contemplar aquests ingresso. Desconec com ho farem.  

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la pro-
posta 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 una (1) abstenció del 
Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 

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 20:50 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

 

Document signat electrònicament al marge 


