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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2022 (NÚMERO 1/2022) 

 

ASSISTENTS:      Alcalde   Sr. Miquel Parella Codina 

 

Regidors:          Sr. Enric Cruells Carrió 

Sra. Elena Font Sala 

Sra. Gemma Brunet Ferrer 

Sr. Pere Molera Puig 

Sra. Montserrat Plata Puig 

Sr. Marc Pedrosa Revilla 

Sr. Salvador Pujol Carbonell 

Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 

Sra. Cristina Martín Sanglas 

Sra. Ana Asensi Urrea 

 

 

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els 

regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la 

Corporació, la senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca i la Tècnica d’Administració General, Gemma 

Altimira Barri, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre legal de 

membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió extraordinària plenària convocada 

pel dia d’avui. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.-APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE  

2.-ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 

3.-DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 4t. TRIMESTRE DE 2021 
 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
5.-APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) 
D’AIGUAFREDA 
 
6.-MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
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1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde de la Corporació i demana si hi ha alguna observació respecte al contingut 

de les actes de les sessions dels Plens que es relacionen a continuació: 

 

- Acta del Ple ordinari núm. 10/2021, de 14 de desembre de 2021 

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

 

2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS 
 

2.1 Resolucions d’Alcaldia: 

 

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

compte, del 9 de desembre de 2021 al 9 de març de 2022 segons extracte indicat a continuació:  

 

NÚM. DATA EXPEDIENT 

DECRET 2022-22 09/03/2022 Expedient 261/2022 - Modificació pressupostària 01/2022 incorporació de 
romanents 

DECRET 2022-21 08/03/2022 Expedient 269/2022 - Nomenament urgent personal laboral temporal- Operari/a 
de la Neteja dependències, substitució baixa IT 

DECRET 2022-20 08/03/2022 Expedient 120/2022 - Aprovació estudi viabilitat econòmica- Contracte concessió 
de serveis d'escola municipal de música d'Aiguafreda 

DECRET 2022-19 04/03/2022 Expedient 254/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-18 04/03/2022 Expedient 69/2022 - Liquidació pressupost 2021 

DECRET 2022-17 28/02/2022 Expedient 234/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-16 28/02/2022 Expedient 230/2022 - Contractació obra i servei urgent operari qualificat via 
pública 

DECRET 2022-15 22/02/2022 Expedient 208/2022 - Accés informació factures pel grup municipal ERC 

DECRET 2022-14 18/02/2022 Expedient 193/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-13 15/02/2022 Expedient 180/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-12 2/02/2022 Expedient 113/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-11 1/02/2022 Expedient 84/2022 - Accés informació factures pel grup municipal ERC 

DECRET 2022-10 31/01/2022 Expedient 90/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-09 31/01/2022 Expedient 717/2021 - Resolució constitució Borsa de Vigilants  

DECRET 2022-08 31/01/2021 Expedient 86/2021 - Sol·licitud còpia examen realitzat Borsa de vigilants 

DECRET 2022-07 25/01/2022 Expedient 69/2022 - Liquidació factures pressupost 2021 

DECRET 2022-06 17/01/2022 Expedient 1184/2021 - Informació referent a obres de condicionament del sector 
la Bauma al Carrer Avencó 

DECRET 2022-05 17/01/2022 Expedient 39/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-04 12/01/2022 Expedient 4/2020 - Adscripció temporal en comissió de serveis del Sr. Antonio 
Faustino García Escobar a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús 

DECRET 2022-03 11/01/2022 Expedient 706/2021 - Contractació de les obres compreses en la Memòria de 
rehabilitació i reposició del Pantà d’Avencó a causa del temporal Glòria 

DECRET 2022-02 10/01/2021 Expedient 1147/2021- Procediment sancionador 

DECRET 2022-01 3/01/2021 Expedient 1240/2021 -  Llistat de sancions ORGT  

DECRET 2021-0156 28/12/2021 Expedient 706/2021 - Inici contracte obres recuperació Presa Avencó 

DECRET 2021-0155 27/12/2021 Expedient 1253/2021 - Convocatòria pressupostos participatius 

DECRET 2021-0154 23/12/2021 Expedient 1052/2021 -Resolució concessió i justificació subvenció Geganters 

DECRET 2021-0153 23/12/2021 Expedient 959/2021 - Resolució suport programa Tramitem de Càritas 

DECRET 2021-0152 14/14/2021 Expedient 1208/2021 -  Llistat de sancions ORGT  

DECRET 2021-0151 9/12/2021 Expedient PLN/2021/10- Convocatòria Ple ordinari 14 de desembre de 2021 
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DECRET 2021-0149 9/12/2021 Expedient 1186/2021 - Llistat de sancions ORGT 

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

2.2 Juntes de Govern Local 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i demana si hi ha alguna consulta o suggeriment respecte del contingut 

de les actes de sessions de Junta de Govern que es relacionen a continuació: 

 

- Núm. 21/2021 de 30 de novembre de 2021 
- Núm. 22/2021 de 14 de desembre de 2021 
- Núm. 23/2021 de 21 de desembre de 2021 
- Núm. 1/2022 de 18 de gener de 2022 
- Núm. 2/2022 d’1 de febrer de 2022 
- Núm. 3/2022 de 15 de febrer de 2022 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per agrair a Secretaria que s’hagi incorporat el concepte 
aprovat, en les actes, ja que sense aquest donava lloc a dubte.  
 

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

 

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 4t. TRIMESTRE DE 2021 
 

La Sra. Secretària dona lectura de l’informe que, transcrit literalment diu el següent: 
 
INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE 
LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
LES OPERACIONS COMERCIALS I EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENTS AL QUART 
TRIMESTRE DE L’ANY 2021 
 
Primer.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures  
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als terminis de pagament i al procediment de 
reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors. 
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció de la 
mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment d’aquests terminis de 
pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers, o en el seu defecte, Interventors de les Corporacions 
locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà d’incloure necessàriament 
el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint els terminis. Aquest 
informe es rebrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la tresoreria municipal i haurà de remetre’s, 
en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la Intervenció. 
 
Segon.- la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva 
redacció donada per la llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector 
Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat financera, no només en referència al deute 
públic sinó al deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es determina la sostenibilitat del deute 
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comercial quant al període mig de pagament als proveïdors d’aquestes entitats, que no superi el termini  
màxim previst a la normativa de morositat. 
 
Tercer.- L’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, en el seu article 16.6, estableix 
l’obligació de subministrar de forma trimestral aquesta informació, regulant-se la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament als proveïdors en virtut del que disposa el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol. 
El període mig de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com 
a indicador diferent del període legal de pagament establert a la Llei 9/2017  de contractes del Sector Públic. 
 
De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA: 
 
1.- Les ràtios de morositat obtingudes de l’Ajuntament, són els següents: 
 
4t. trimestre 2021 
 
Ràtio d’operacions pagades: 11,56 dies 
Import d’operacions pagades: 323.415,71 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 4,25 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 240.211,80 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 8,44  dies 

2.- Interessos de demora 

No hi ha interessos de demora pagats en els períodes. 

3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 

No n’hi ha. 

4.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i es 
publica a la web municipal. 

Aiguafreda, a 31 de gener de 2022 

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

4.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA 
DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

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

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS VALORS DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(IIVTNU) 

 
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. 
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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 a què 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. 
 
Vist que en data 9 de novembre de 2021 es publica al BOE el Reial decret llei 26/2021, de 9 de novembre, pel 
qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Atès que resulta necessària la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
L’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal d'adaptar-la al Reial decret llei 26/2021, de 9 
de novembre, que va entrar en vigor el passat 10 de novembre, mitjançant el qual s'ha adaptat el TRLRHL a la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional (Sentències 59/2017, 126/2019 i 182/2021) referent a l'impost. 
 
L'esmentat RD llei 26/2021 conté una Disposició transitòria per a l'adaptació de les ordenances fiscals a la nova 
normativa, establint l'obligació de modificar-les, en el termini de sis mesos des del 10 de novembre (és a dir, 
fins al 10 de maig de 2022), per tal d'adequar-les al contingut del mateix. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 
5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, tal com segueix: 
 

Ordenança Fiscal núm. 5  
 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE  
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  

 
 

Article 1r.- Fet imposable 
 
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable 

del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a con-
seqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de 
gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats. 
 

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 
 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 

b) Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter onerós o gratuït. 

c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 

d) Expropiació forçosa. 
 
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de 

rústics a efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor 
que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, als efectes de l’impost sobre béns immo-
bles, amb independència que estiguin o no inclosos com a tals al Cadastre o al padró d’aquell. 
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4. Està subjecte a aquest Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classi-
ficats com de característiques especials a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 

 
5. Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles ur-

bans i de béns immobles de característiques especials els que es defineixen com a tals en les normes reguladores del 
Cadastre Immobiliari. 

 
Article 2n.- Actes no subjectes 

 
No estan subjectes a aquest Impost:  

 
1. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que a favor seu i en 

pagament d'aquestes es verifiquin i les transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
 

2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de 
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la 
dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. 

 

4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor dels seus socis 
cooperativistes. 

 

5. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels 
propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris 
en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les 
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, 
l'excés d'adjudicació sí estarà subjecte a aquest Impost. 

 

6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de 
l'usufructuari o pel transcurs del termini pel què va ser constituït. 

 

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de fusió o escissió d’empreses, així com de 
les aportacions d’immobles integrats en branques d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol 
VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, a excepció de les previstes en 
l’article 87è del mateix text legal quan no s’integrin en una branca d’activitat. 

 

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del negoci o d'actius o 
passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de 
crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.  

 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una societat per a la 
gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de 
deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a 
l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 

 

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior 
a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 
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12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, 
als fons d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, 
de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 

13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius bancaris (FAB) durant el 
període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, 
previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i 
resolució d'entitats de crèdit. 

 

14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als 
processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes 
esportives. 
 

En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul del període de generació de l'in-

crement de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aque-

lla en què es va produir l'anterior meritament de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels terrenys, 

s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per 

causa de la transmissió derivada de les operacions no subjectes. 

 

15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals s'acrediti la inexistència 
d'increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, 
tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor. 

 
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols que documentin la transmissió 
i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 3r 
d'aquesta Ordenança. 

 
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà el 
més alt dels següents valors: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per 
l'Administració tributària. 

 
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl, a 
aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data del meritament de l'impost el valor 
cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en 
el seu cas, al valor d'adquisició.  

 
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les despeses o tributs que gravin les 
esmentades transmissions. 
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la inexistència d'increment de valor, es 
prendrà el més alt dels següents valors: el declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu 
cas, per l'Administració tributària. 

 
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al còmput dels anys al llarg dels quals s'ha 
posat de manifest l'increment de valor, no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.  

 
Article 3r.- Subjectes passius 

 
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 

 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius 
del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que 
es tracti. 
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b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius 
del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei ge-
neral tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 

 
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut 

del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que 
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent si-
gui una persona física no resident a Espanya.  
 

Article 4t.- Successors i responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 
l’Ordenança general. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 
previstos a la Llei general tributària. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense 
personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la constitució i la 
transmissió de qualsevol dret de servatge. 
 

2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions 
realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o ga-
rant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb enti-
tats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits 
hipotecaris.  

 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les trans-
missions de l'habitatge habitual en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipote-
cària notarial o judicial. 

 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat 
familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per 
a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat 
es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent. 

 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma inin-
terrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini 
fos inferior als dos anys. 

 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 

 
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan l'obligació de satisfer aquell recaigui 

sobre les persones o entitats següents: 
 

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals pertany o que estiguin 
integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic 
d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 
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b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a 
l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  

 

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament la seva opció 
pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de 
la finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a 
l'apartat 6 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi 
de l'any natural previst al paràgraf anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de la declaració 
censal a la corresponent Administració tributària. 
 

c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per la Llei 
20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i 
reasseguradores. 
 

d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi estiguin afectes. 
 

e) La Creu Roja Espanyola. 
 

f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis 
internacionals. 

 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
 
Es concedirà una bonificació del 50  per cent de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o 

constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol 

lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de 

primer grau i adoptants. 

 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que 

l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per 

causes de salut suficientment acreditades.  

 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com a l’habitatge habitual, 

sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic. 

 

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el moment de la defunció del 

causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers. 

 

Es concedirà d'una bonificació del 95 % per cent de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la 

transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es desenvolupin activitats 

econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 

històrico-artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

 

La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del 

subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
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Article 7è.- Base imposable 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana mani-

festat en el moment del meritament i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. 
 

2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en el moment del meritament pel 
coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al període de generació de l'increment del valor. En cas que el 
període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos 
complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes. 

 

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps del meritament d'aquest 
impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de l'impost sobre béns immobles. 

 

No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament 
aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, 
en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva 
que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous 
valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en 
les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de l’impost o integrat en un bé 
immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi 
amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es re-
flecteixin en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor 
cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al 
moment del meritament. 

 
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l'import de l'increment de 

valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació 
de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, 
dels preceptes següents: 

 
A. Usdefruit 

 

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 per cada 
període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del terreny si l'u-
sufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per 
cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total. 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a trenta anys o 
per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a con-
dició resolutòria. 

 
B. Ús i estatge 

 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del terreny sobre el que 
s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

 
C. Nua propietat 

 
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de l'usdefruit, ús o estatge i 
el valor cadastral del terreny. 

 
D. Dret real de superfície 
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El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.  
 

E. Altres drets reals  
 

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin pactat 
al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió 
anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en 
el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 
 

5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a construir 
sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a 
l’article 8 d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el 
mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corres-
ponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edi-
ficats un cop construïdes aquestes plantes. 
 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al vo-
lum màxim edificable segons el planejament vigent. 

 
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part del preu just que corres-

pongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà 
aquest últim sobre el preu just. 

 
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes de tributació del 

dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost 
pel domini ple. 

 

8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment del meritament pel coeficient que 
correspongui al període de generació de l'increment de valor establert en el quadre següent: 

 

Període  coeficient Període coeficient 

menys d'1 any 0,14 11 anys 0,08 

1 any 0,13 12 anys 0,08 

2 anys 0,15 13 anys 0,08 

3 anys 0,16 14 anys 0,10 

4 anys 0,17 15 anys 0,12 

5 anys 0,17 16 anys 0,16 

6 anys 0,16 17 anys 0,20 

7 anys 0,12 18 anys 0,26 

8 anys 0,10 19 anys 0,36 

9 anys 0,09 
Igual o superior a 20 

anys 
0,45 

10 anys 0,08 

 
 

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels 
coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest 
directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés. 

 
9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que 

l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada de conformitat amb el que es 
preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor. 
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10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència entre els valors dels esmentats 
terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que 
consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 

 
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import de l'increment entre els valors dels 

esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el de-
clarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 

12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs que gravin les esmenta-
des transmissions. 

 
13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a 

aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadas-
tral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el 
seu cas, al valor d'adquisició.  

 
Article 8è.- Tipus de gravamen i quota  
 
La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent: 

 

Període tipus Període tipus Període tipus 

Inferior 1 any 30% 7 anys 30% 14 anys 30% 

1 any 30% 8 anys 30% 15 anys 30% 

2 anys 30% 9 anys 30% 16 anys 30% 

3 anys 30% 10 anys 30% 17 anys 30% 

4 anys 30% 11 anys 30% 18 anys 30% 

5 anys 30% 12 anys 30% 19 anys 30% 

6 anys 30% 13 anys 30% 20 anys 30% 

 
Article 9è.- Període de generació i meritament 

 
1. L'impost es merita:  

 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en 
la data de la transmissió. 

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tin-
gui lloc la constitució o la transmissió. 

 
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost. Per a la seva 

determinació es prendran els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es 
tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la 
data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. 
 
En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de mesos complerts, sense considerar 
les fraccions de mes.  

 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la transmissió: 

 

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de docu-
ments privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 

b)  En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 

c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d'adjudicació que hagi 
esdevingut ferm. 

d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.  
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Article 10è.- Nul·litat de la transmissió 
 

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la 
resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real 
de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contrac-
te no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va 
ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devoluci-
ons recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes 
lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi 
haurà lloc per a cap devolució. 

 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no procedirà la devolució de l'impost pagat i 

es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i 
l’assentiment a la demanda. 

 
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions 

contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos 
resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de 
l'apartat primer. 

 
Article 11è.- Règim de gestió 

 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació del subjecte passiu de decla-

rar les dades, determinar el deute tributari i ingressar la quota resultant en els terminis establerts a l’apartat 6 d’aquest 
article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 7è d’aquesta Ordenança. En 
aquest cas el contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'im-
post per part de l'Administració. 

 
2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que l’Ajuntament ha determinat, 

on s’hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per comprovar o practicar la liquidació correspo-
nent. 
 

3. Cal presentar una autoliquidació  o declaració  per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que 
s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral. 
 

4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar autoliquidació per la totalitat de la 
quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 

 

5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que 
originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació correspo-
nent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin. 

 

6. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi el 
meritament de l’impost: 

 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud 
del subjecte passiu. 

 
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si, 
transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.  

 
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent autoliquidació. 

 
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els primers sis mesos 
a comptar des de la data de defunció del causant. 
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7. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan obligats a comunicar a l'Ajunta-

ment la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius: 
 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin 
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de 
què es tracti. 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a favor de la qual es 
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 

 
8. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte 

determinant de les obligacions tributàries per aquest  impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat 
l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a què es refereix la lletra b) de l'apartat 
anterior. 
 

9. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una relació comprensiva de tots els 
documents que han autoritzat i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la 
realització del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell 
General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i  verificat, es posarà a disposició de 
l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix 
procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels mateixos 
fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu 
en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària. 

 

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual es-

tan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 

 
Article 12è.- Comprovació de les autoliquidacions 
 

1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores 
de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes. 
 

2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte passiu als efectes del que es preveu als 
articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL. 

 
Article 13è.- Règim d'ingrés 

 
1.  Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest impost, si no s'escau 

l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els 
recursos procedents. 

2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general tributària. 
 

Article 14è.- Gestió per delegació 
 

1. Si la gestió i recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes con-
tingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de Nota-
ris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conse-
qüentment practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions a través 
de la seu electrònica de l'Organisme. 

 

3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de tots els requisits necessaris pel 
gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el 
supòsit que amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels esmentats requi-
sits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corres-
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ponents a l'objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte a les quals l'Ajuntament tingui 
dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l'esmentat benefici fiscal. 

 

4. Totes  les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu 
la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministra-
tiva. 

 

5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es 
reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'abocar de forma expressa la competència, les facultats 
d'aprovar determinades actuacions singulars de gestió i recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regu-
lat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin conve-
nient. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de 
la promulgació de normes posteriors 

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes 
de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada de data 15 de març de 2022 començarà a regir el dia de la seva 
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

 
SEGON.- Exposar al públic l'anterior acord provisional, mitjançant la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, a un diari dels de major difusió de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'últim dels anuncis. 
 
Durant el període d’exposició pública de l'Ordenança, 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 sense necessitat d'ulterior acord. 
 
TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici 2022 i següents, així com el text resultant, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per fer una petita explicació del punt. Interpel·la als regidors fent-los 

recordar que el Tribunal Constitucional, a finals de novembre de l’any 2021, va suspendre l’aplicació 

de la plusvàlua, quan era un dels pocs impostos municipals bastant directes que tenia l’Ajuntament i 

que era una de les fonts d’ingressos més importants que es podien tenir.  

Exposa que, des d’aquest moment, les persones que hereten o que fan una venda, podran calcular la 

plusvàlua mitjançant una fórmula que acaba de sortir publicada fa poc, amb dues opcions a escollir 

segons els beneficiï més.  
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Comenta que, el topall màxim que fins ara s’imposava ha quedat anul·lat. De manera que els 

ajuntaments tindran una pèrdua d’ingressos molt rellevants. No del tot, però, perquè hi ha una 

petita part, igual que passa amb l’IBI, on el què paguem per la propietat dels edificis ve regulat pel 

valor cadastral que té. Sobre això, l’Ajuntament té la potestat d’afegir-hi un petit percentatge de 

participació que varia entre el 0,60 i l’1,10 o l’1,20% aproximadament. A Aiguafreda el tenim al 

0,90%.  

Amb la plusvàlua passa una cosa similar. L’Ajuntament té un petit marge, de manera que, no es 

quedarà a zero. El càlcul d’ingressos és aproximadament al voltant d’un 40% amb relació al 100% que 

teníem abans. Sobre aquesta part que el Constitucional no va tombar, es permet que cada 

ajuntament apliqui un petit percentatge. La majoria ho està modificant, i tots van al màxim que 

permet la llei. I en el nostre cas, es vol fer el mateix. Fins ara el teníem al 0,26% i el total és el 0,30%. 

De la manera que la proposta és incrementar-ho a aquest màxim. Són pocs diners, però significa 

perdre-hi menys del que ja hi perdrem.   

 

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

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

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

grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 

 
5.-APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) 
D’AIGUAFREDA 
 

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

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL D’AIGUAFREDA 
 
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst 
per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta 
adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint 
la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. 
 
Sent el municipi d’Aiguafreda una població afectada per riscos objecte de plans especials com INFOCAT, 
NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT i VENTCAT, i per riscos del pla territorial PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, risc per onades de calor i fred i concentració de 
persones, i d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i 
implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base. 
 
Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Aiguafreda, redactat per ACTiCLIC ENGINYERIA, amb la 
col·laboració/supervisió de l’Oficina d’Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de l’Àrea 
d’Infraestructures i espais naturals de la Diputació de Barcelona, seguint les disposicions legals, plans 
d’emergència i normativa vigent com, a nivell municipal, el Pla Municipal per a incendis forestals, el Pla 
Municipal per risc d’inundació, així com el Conveni amb l’ADF Montseny Ponent.  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de data 8 de març de 2022, favorable a l’aprovació del Document Únic 
de Protecció Municipal (DUPROCIM) d’Aiguafreda, considerant que s’adequa a l’estructura del contingut mínim 
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establert en el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació 
conjunta.  
 
Vist que la competència per a l’aprovació del Document Únic de Protecció Municipal correspon al Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 4.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, en relació amb 
l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).  
 
Vist l’informe emès per la Secretària Interventora accidental de data 8 de març de 2022. 
 
 Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.-APROVAR inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) d’Aiguafreda, 
d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 
mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per 
a la seva tramitació conjunta, d’acord amb la normativa prevista en el Decret 155/2014, de 25 de  novembre. 
 
SEGON.-Sotmetre a informació pública en el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
d’Aiguafreda, per un termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, mitjançant la publicació d’un edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament.  
 
Durant aquest termini, el document estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo a la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda, https://www.aiguafreda.cat/ per tal que els interessats puguin formular les 
al·legacions que considerin pertinents. 
 
Transcorregut el citat termini sense que s’hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa. 
 
TERCER.- Trametre el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) d’Aiguafreda a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya per a la seva homologació conforme el que disposa l’article 4.2. del Decret 155/2014, de 25 
de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció 
civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, un cop l’acord esdevingui 

definitiu. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per fer una petita explicació del punt. Comenta que aquest document 

ha estat elaborat pels tècnics municipals i ve a partir d’un requeriment que estan rebent molts 

ajuntaments per tal d’unificar els seus plans de protecció.  

Contextualitza exposant que a Aiguafreda es tenia en vigor diversos plans de protecció. Actualment, 

el govern amb ajuda de la Diputació, els estan unificant tots en un de sol en el DUPROCIM. S’hi 

recullen totes les actuacions que s’han de tenir en compte davant de cada emergència.  

Sol·licita a la Tècnica d’Administració General si pot explicar què es va comentar a la sessió formativa. 

 

Intervé la Tècnica d’Administració General, la Sra. Altimira i exposa que des del DUPROCIM s’està 

fent una plataforma per tots els municipis, que permet posar el municipi d’Aiguafreda dins d’aquesta 

aplicació. L’arquitecta tècnica de l’Ajuntament, s’encarrega de posar-hi tots els carrers del municipi, 

els riscos en els apartats que corresponguin, etc. 
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Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i comenta que la sessió formativa que es va fer integrava aquest 

document amb el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), que és un programa que la 

Diputació ha tret pels ajuntaments i que permet la regulació urbanística. És un programa que fan 

servir molt els tècnics de tots els ajuntaments, ja que hi ha cartografia de base que serveix tant pels 

números postals de les cases, com per les direccions dels carrers, etc. És molt potent i treballa amb 

un sistema d’informació geogràfica per capes on ara s’afegeix el DUPROCIM. 

 

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

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

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

grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 

6.-MOCIONS, PRECS I PREGUNTES  
 
6.1. MOCIONS 
 

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

CUP AIGUAFREDA-AMUNT 

PER TAL D’HABILITAR UNA ZONA D’ESBARJO PER A GOSSOS DINS DE LA ZONA URBANA 

 
- Atès que actualment al nostre poble hi ha censat un gran nombre de gossos com a animals de compa-

nyia. 
- Atès que degut a les seves vicissituds personals moltes persones no poden treure a passejar els seus 

gossos fora de l’àrea urbana. 
- Atès que constatem que degut a l’incivisme les deposicions de gossos a la via pública són un problema 

de difícil solució. 
 
El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Creació d’una zona per a esbarjo per a gossos dins de la zona urbana.  

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que és un punt interessant. Aclareix que hi ha un problema impor-

tant amb els excrements dels gossos pel carrer. Apunta que s’han dut a terme campanyes, però que 

és quelcom molt complicat abordar un tema com aquest, a diferència dels cotxes on els vigilants hi 

tenen més mà. Assenyala que el grup de Junts per Aiguafreda hi votarà a favor, ja que consideren 

que és una necessitat i aquesta és una molt bona iniciativa. Demana, però, no fixar un termini, enca-

ra que serà dins aquesta legislatura. Perquè quan es va estar valorant la moció, el primer que es va 

pensar és: on? Per evitar un possible rebuig dels veïns del lloc. Que no sigui una zona molt allunyada. 

Assenyala que hi ha molts condicionants que no permeten tenir una opció gaire clara. Però, sí que hi 

votarem a favor.  
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Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi i apunta que entenem que no és una cosa ràpida de fer i 

que s’ha de pensar molt bé. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i comenta que també hi votaran a favor, perquè creuen 

que és molt necessari. Apunten, però, que això, malauradament, només ajudar a aplicar més sanció a 

qui no ho compleixi. Perquè, l’incívic hi continuarà sent sempre. Ara bé, en tenir una zona específica, 

suposem que llavors aplicant el sistema de recollida d’ADN dels excrements, o algun altre de similar, 

seria més fàcil d’imposar-se. Si tens un lloc especialment habilitat per això i no l’utilitzes, quan es faci 

a la vorera resultaràs penalitzat.   

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

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

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

 
 
JUNTS PER AIGUAFREDA 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER AIGUAFREDA DE SUPORT AL POBLE D’UCRAÏNA I PER LA FI DE 
LA GUERRA 
 
La Federació Russa va iniciar a finals del mes de febrer de 2022 una ofensiva militar sobre Ucraïna arran d’un 
conflicte territorial no resolt des de 2014, moment en què Rússia va annexionar la península de Crimea i va 
ocupar parcialment les dues províncies ucraïneses del Donbass, Donetsk i Lugansk.  
 
Després de setmanes d’escalada militar amb la concentració de tropes a la frontera i a territori de Belarús 
després d’unes maniobres militars conjuntes, i havent desatès les converses diplomàtiques amb diferents 
països, Rússia va iniciar una agressió militar a gran escala contra Ucraïna amb l’objectiu d’envair i annexionar-
ne els seus territoris a la Federació Russa. Són nombroses les proves que demostren atacs dirigits per part 
l’exèrcit rus directament contra la població civil i, com en tot conflicte armat, aquesta guerra, a més de baixes 
militars, també està afectant directa i indirectament a la població civil d’Ucraïna amb milers de morts, ferits, 
desplaçaments forçosos, pèrdua i destrucció dels seus habitatges i propietats, i està comportant un greu 
impacte personal, psicològic i emocional sobre milions de persones. 
 
Les accions de la Federació Russa i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera totalment injustificable 
vulneren la sobirania d’Ucraïna i el dret internacional compartit per tots, de manera que lluny de resoldre el 
conflicte polític anteriorment existent, l’han aprofundit i escalat a conflicte armat. Només la via diplomàtica, 
negociada i dialogada és el mecanisme a partir del qual els països han de poder resoldre els seus conflictes.  
 
Davant d’aquestes vulneracions i de l’escalada viscuda, són nombroses les protestes de rebuig; tant a Ucraïna, 
com a tota Europa, però també a la mateixa Rússia. La Unió Europea i les Nacions Unides no poden restar 
impassibles i han de prendre mesures dràstiques i contundents per garantir la pau i la seguretat al continent. 
Especialment, com a exemple de democràcia, llibertat i prosperitat, és necessari que la UE respongui allà on la 
tirania amenaça aquests valors fonamentals. 
 
La societat catalana tradicionalment ha rebutjat tota guerra i està compromesa amb la pau i la resolució 
pacífica dels conflictes. És per aquest motiu que els municipis de Catalunya no podem fer altra cosa que 
condemnar les accions de la Federació Russa i mostrar la nostra solidaritat amb la població ucraïnesa, que serà 
qui patirà de forma més cruenta les conseqüències de la guerra. És imprescindible la fi immediata de les 
hostilitats i proporcionar tota l’assistència i ajuda humanitària possible per les víctimes i persones afectades.  
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D’acord amb l’exposat anteriorment, el grup municipal de Junts per Aiguafreda proposa al Ple municipal de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Mostrar el rebuig del consistori contra la guerra i condemnar el conflicte armat així com les agressions de 

la Federació Russa sobre el territori i la sobirania d’Ucraïna i la seva població. 
 

2. Solidaritzar-se amb el poble d’Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu abast per contribuir a pal·liar 
els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil. 

 

3. Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per a l’establiment de negociacions i canals 
diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada.  

 

4. Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent per tal de contribuir a 
retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits pel dret internacional a la població 
afectada pel conflicte.  

 
5. Participar, en la mesura del possible, en accions d’ajuda i assistència al poble ucraïnès, mitjançant les dife-

rents vies i mecanismes de cooperació internacional que són competència dels municipis. 
 

6. Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a Ucraïna, que també s’han vist 
afectades pel conflicte. 

 

7. Destinar, en la mesura del possible, un fons d’emergència per col·laborar en l’ajuda humanitària davant el 
conflicte armat d’Ucraïna i iniciar contacte de cooperació amb ACNUR i Creu Roja així com totes aquelles 
entitats que estiguin desplegades al territori oferint assistència, ajuda i refugi.   

 

8. Oferir, en la mesura del possible, espais d’acollida i refugi al terme municipal per aquelles persones que 
arribin a Catalunya procedents d’Ucraïna que s’han vist forçades a desplaçar-se, així com també una xarxa 
d’acollida per iniciar el procés d’integració a la societat catalana i l’atenció social i psicològica necessària. 

 

9. Habilitar i posar a disposició de la ciutadania espais de recollida d’ajuda humanitària per tal de canalitzar 
les aportacions solidàries dels veïns i veïnes del municipi per a les víctimes i persones afectades pel conflic-
te, tant pels que arribin al municipi com pels ciutadans que segueixen a Ucraïna.  

 

10. Facilitar informació a la ciutadania sobre la crisi humanitària derivada del conflicte, així com de les dife-
rents vies i mecanismes de cooperació a través dels quals contribuir a l’assistència i ajuda humanitària per 
a la població damnificada pel conflicte, incloent entitats com ACNUR i Creu Roja, d’entre d’altres. 

 

11. Posar-se a disposició de i treballar conjuntament amb la Conselleria d’Acció Exterior i Govern Obert i la 
Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de coordinar la resposta 
d’ajuda humanitària davant el conflicte armat.   

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per fer un conjunt de comentaris afegits sobre aquesta qüestió. Apunta 

que s’ha decidit prendre un parell d’iniciatives, una d’elles una aportació econòmica, que és la que es 

recomana des de la Conselleria d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, per-

què és la que arriba directament a la zona implicada, com s’ha fet altres vegades amb casos 
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d’emergència que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, del qual com a Ajuntament en 

formem part com a socis, com en el cas del terratrèmol d’Haití, les inundacions a Mèxic, etc. Asse-

nyala que aquesta vegada, han cregut fer-ho una mica diferent, i avui s’aprovarà per Junta de Govern 

Local, que es destinarà un euro per habitant. D’aquesta manera cada habitant es podrà sentir repre-

sentat, independentment del que cadascú a nivell particular pugui fer.  

Aprofita l’avinentesa per anunciar que avui s’ha acollit una família refugiada d’Ucraïna. És una mare 

amb el seu fill de nou anys, que té la sort de tenir coneguts ucraïnesos que ja viuen a Aiguafreda. Té 

allotjament i viuen amb aquesta família que els ha acollit. Avui se’ls ha acompanyat a fer 

l’empadronament i als Serveis Socials per les necessitats que puguin tenir. Demà aniran a l’Escola, on 

acolliran també a aquest nen. Com que pisos municipals l’Ajuntament no en té, amb aquesta moció 

es vol posar tots els mitjans disponibles per poder-los acollir i donar servei a altres famílies. 

 

Intervé la regidora de la CUP, la Sra. Asensi per exposar els punts més rellevants d’un comunicat que 

s’ha fet des del seu grup municipal. “Nosaltres votarem que no en aquesta moció: Perquè conside-

rem que és parcial i tendenciosa. Perquè no reconeixem el govern d’Ucraïna com a democràtic. Per-

què va arribar al poder l’any 2014 amb un cop d’estat amb la participació de l’extrema dreta. Perquè 

en aquell mateix any va començar una guerra a dins d’Ucraïna, on han arribat a bombardejar el Don-

bass insistentment durant anys, provocant més de catorze-mil morts dels quals no se n’ha parlat mai. 

Perquè aquest govern es va saltar el protocol de Minsk. Perquè Ucraïna té divisions senceres de nazis 

dintre del seu exèrcit, formades per la divisió Azov. Perquè la moció interpreta que Rússia vol anne-

xionar-se a Ucraïna, cosa que en realitat no se sap que vol fer Putin.  

Ens preocupa que la moció faci una crida a la intervenció armada per defensar la democràcia, quan la 

UE està incomplint la seva pròpia acta fundacional prohibint mitjans com Rússia Today. Ens preocupa 

especialment quan la moció sol·licita que la UE dugui a terme una resposta contundent.  

Esperem que aquesta resposta no sigui contundentment bèl·lica. També es demana una condemna a 

Rússia, però no de l’OTAN que després de la caiguda URSS es va comprometre a no expandir-se i no 

ho ha acabat complint. Entenem que el rerefons d’aquesta guerra són els interessos estratègics dels 

Estats Units i de l’OTAN, culpables d’haver destruït completament països com Iugoslàvia, Iraq, Líbia, 

Síria i Afganistan.  

Pensem també que en el món actualment hi ha 59 guerres de les quals no se’n parla ni se’ls hi dóna 

tanta importància mediàtica com a Ucraïna”.  

Per aquesta raó, el grup municipal de la CUP proposar fer una moció més endavant, no en contra de 

la guerra d’Ucraïna, sinó en contra de totes les guerres i de l’OTAN. Aclareix que no vol dir que esti-

guin a favor de la guerra, sinó que estan a favor de la pau a tot el món.  

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i agraeix l’explicació. Assenyala que els punts que s’han llegit no els 

comparteixen. Ja que els punts de la moció tenen un biaix més neutral que els que s’han exposat 

aquí. Els punts van a favor de la pau, dels refugiats i de la fi de les hostilitats, se cita en més d’una 

ocasió que la guerra s’acabi, i enlloc surt que hi hagi d’haver una resposta armada. Quan diu contun-

dent pot ser una resposta com la que s’ha donat fins al moment per part de les administracions eu-
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ropees que pot ser la vinculada a la congelació de fons, etc. Entenen el seu punt de vista, però acla-

reixen que no el comparteixen. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Borja per fer un comentari respecte al punt número 9 de la moció. Fa 

pocs dies hem tingut accions solidàries per part de la Unió Esportiva Aiguafreda, el Futbol Club Oso-

na-Sud, la Teranyina, etc., que han recollit material humanitari. Segons els hi ha arribat, l’equip de 

govern ha sigut incapaç de col·laborar amb ells per fer aquesta recollida i transportar el material al 

lloc adient on s’havia de portar. Exposa que votaran a favor de la moció, però volen concreció. Volen 

saber si aquest punt número 9 es vol continuar mantenint, perquè no veuen que això s’estigui fent. 

Si es vol continuar mantenint, voldrien saber quina regidoria coordinarà tot això. O, si s’està tornant 

a votar una moció de l’Ajuntament que no es complirà i que no servirà de res, com la moció que van 

presentar sobre la Comissió informativa de les Escoles Velles. 

 

El Sr. Alcalde explica que aquest és un punt que no han defensat. Quan va començar el conflicte, hi 

va haver una urgència de molts pobles del voltant, que van començar a recollir material. Exposa que 

des de l’Ajuntament es va contactar ràpidament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-

ment i van demanar no recollir material. Quan es va presentar la moció, encara hi havia el Futbol 

Osona Sud que estava recollint material. Per tant, es va creure convenient no retirar aquest punt, per 

no perjudicar una entitat. En aquests moments, aquest no hi hauria de ser pel motiu exposat anteri-

orment, per les dificultats que hi ha de trasllat, pel cost del transport i perquè no respon a les neces-

sitats reals de la gent d’allà.  

Sobre el segon punt, on s’ha comentat que l’Ajuntament no s’hi va oposar, és que quan es va fer la 

comunicació, en cap moment es va defensar aquesta posició. Hi ha qui estava inscrit, fins i tot, el 

regidor Pere Molera va estar amb el club veient com es podia fer la recollida el dia del partit contra el 

Caldes. Es lamenta el senyor Alcalde per no haver-hi pogut ser. Conclou, que l’Ajuntament sí que ha 

tingut aquesta actitud de voler resoldre el tema de què en fem del material. Per tant, per tot això i 

per la voluntat de fer aquest donatiu econòmic, es creu que sí que s’està complint. Ara bé, reconeix 

que aquest punt potser sí que és l’únic que no es recomana, i s’ha deixat pel motiu que s’ha exposat.  

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per dir que està molt bé que a la web municipal es faci molta 

propaganda de totes les activitats i actes de les entitats del poble, però destaca que a l’hora de 

col·laborar amb elles no es donen facilitats. Destaca que és una mica el què ha passat amb això 

d’Ucraïna.  

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que en cap moment volen ser frens d’iniciatives de les 

entitats. Comenta que tota la difusió que es fa no és pas perquè es vulguin apropiar de les iniciatives, 

sinó que la propaganda es fa perquè són les mateixes entitats qui ens demana que se’n faci.  

Pren la paraula la regidora de Junts per Aiguafreda, la Sra. Font per dir que ells mateixos els van po-

sar en contacte amb les monges, perquè aquestes tenien molt material també. I en veure que havia 

sortit l’anunci de l’Ajuntament de Figaró es va pensar que es podria portar allà. Aclareix que ells ho 



 

 
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 
 

van lligar, perquè evidentment, a la llibreria AFAC no hi cabia tot aquest material, i se’ls va posar en 

contacte perquè poguessin fer bé aquesta recollida. Conclou que tot va ser molt sobrevingut. 

Intervé la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar sobre quin tipus de protocol hi ha establert a 

partir d’ara. Pregunta si s’habilitarà algun espai per poder fer recollida i si s’escolaritzarà a tots els 

nens d’Ucraïna que vinguin aquí.  

El Sr. Alcalde respon que no a la primera pregunta. Comenta que es va facilitar un enllaç a una pàgina 

que es diu Solidaris que recull totes les ONG que treballen amb Ucraïna, que van des de Medicus 

Mundi fins a Metges Sense Fronteres, passant per Càrites, la Creu Roja, etc. Totes demanen diners, 

però com que saben que encara hi ha llocs on es fa recollida de material, s’ha habilitat un centre per 

part de la Generalitat a Castelldefels com a centre únic de recollida a tot Catalunya. Si hi ha alguna 

emergència, allà s’hi pot portar material. Referent a la segona qüestió, respon que sí, i que estan en 

l’obligació de fer-ho.  

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA 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 en contra del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 
6.2.- PRECS I PREGUNTES 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pedrosa per preguntar sobre l’estat actual de les obres del Parc 

Fluvial, el Parc de Martinet, la zona enjardinada d’Aiguafreda de Dalt. Comenta que els hi dóna la 

sensació que les obres estan aturades, i es pregunten què ha pogut passar.  

 

El Sr. Alcalde agraeix les preguntes i remarca que hauria anat molt bé que l’haguessin entrat prèvia-

ment perquè hi ha molta informació per explicar i s’hauria pogut aportar documentació complemen-

tària. Comenta que procedirà a comentar resumidament l’estat de cada una de les obres. 

En el cas del Parc Fluvial reconeix que efectivament les obres estan parades a conseqüència d’un 

problema amb les escriptures dels terrenys, que com es va comentar en el seu dia, dos propietaris 

havien donat per concessió. Arran de tot això, el notari amb l’escriptura va anar al registrador de la 

propietat. Aquest últim ha hagut de demanar un informe nou i els tècnics l’han hagut de fer. Amb tot 

això, hi ha hagut un temps d’exposició pública que ha impedit enllestir-ho abans. El motiu en detall 

és que les finques que se cediran a l’Ajuntament, la propietat es pensava que eren una sola unitat, 

però realment estaven separades en dos. La part de dalt de la carretera i la part baixa tocant al riu. 

S’ha hagut de fer una reparcel·lació, per tal que la part cedida fos només la més propera al riu.  

Actualment, la part de Parc Fluvial més propera al riu està parada, però el que sí que ha tirat enda-

vant és la part de vorera, de propietat municipal. Està a punt de sortir la licitació de la vorera, per 

valor de cent seixanta mil euros, que consisteix a fer la vorera paral·lela al tram de carretera de la 

mateixa manera que hi ha a l’altra banda. Aquestes obres de la vorera, que inclouen l’enllumenat, 

aniran des d’abans dels Tallers Morera fins al pont de la Ritesa. S’iniciaran abans de l’estiu. El pro-
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blema amb la part del parc s’espera que es pugui solucionar durant el transcurs de l’obra de la vore-

ra. Destaca que no hi ha cap mena de marxa enrere per part dels propietaris.  

Referent al cas del Parc de Martinet comenta que aquestes obres es podrien haver acabat, però hi ha 

un problema amb Estabanell. Al mig del parc hi ha un pal de formigó que subjecta un cablejat elèctric 

i s’ha de desplaçar en un lateral. El pressupost era excessiu, vint mil euros i s’ha negociat per aconse-

guir una rebaixa, fent obra civil per part de l’Ajuntament, però no els hi sembla bé. Segueixen les 

negociacions.  

Finalment, respecte a Aiguafreda de Dalt, seguim en la segona fase que és l’enjardinament. Aquesta 

setmana hi ha estat treballant la brigada municipal. Queden pocs detalls per acabar. La idea és que a 

finals de maig, principis de juny, puguem tenir l’espai enjardinat i endreçat.  

Comenta que es té la idea de fer una jornada de gaudi per explicar l’entorn i tot el que s’ha descobert 

de cara a finals de primavera o principis d’estiu. Continuarà quedant l’última fase que és la restaura-

ció del cos principal de l’església, que no es farà fins que no es tinguin els diners. Això és propietat 

del bisbat, però tenim un conveni que ens permet actuar-hi.  

Pren la paraula la regidora d’ERC, la Sra. Martín per preguntar si s’ha parlat amb les entitats finance-

res del poble per tal que es potencií, una altra vegada, la presencialitat en les oficines, de cara a la 

gent gran, perquè ens estem trobant que hi ha queixes de molts ciutadans que no hi poden accedir.  

El Sr. Alcalde comenta que en el cas de la Caixa s’hi va parlar, concretament amb la directora. Ells són 

els que mantenen més hores de presencialitat de cara a la gent. És una sort. Tot i que, en un futur, si 

la cosa no canvia, pot ser que els hi passi com a altres pobles, alguns d’ells més grans que nosaltres, 

que els hi han tancat les oficines. Aquí sí que han assegurat que la mantenen igual que les seves ho-

res d’obertura. A partir de la pandèmia, sí que van canviar el sistema tradicional que tenien 

d’atenció, sol·licitant que es demani hora prèviament. Amb qui no ha anat tan bé és amb el BBVA. 

Ara només obre tres dies a la setmana i dues hores durant els matins. A més a més, els titulars dels 

comptes del banc ja se’ls hi ha comunicat que depenen de l’oficina matriu de la Garriga. El prec que 

es va fer va ser que no es tanqués l’oficina d’aquí.  

Comenta que han parlat amb altres alcaldes de municipis que s’hi han trobat. El tema dels caixers els 

han pogut resoldre. A la vegada que aquests caixers per la gent gran suposa un fre. De moment te-

nim aquesta sort, on cap de les dues entitats té previst tancar. Però és un negoci i no sabem com 

anirà.  

Destaca que a escala personal li sembla molt bé la iniciativa que s’ha pres per part d’un jubilat de 

València on es demanava aquesta atenció per la gent gran. En un ple ordinari vàrem aprovar una 

moció a favor d’aquesta situació. No gaire lluny d’aquí, municipis com les Franqueses del Vallès, el 

barri de Bellavista, que pràcticament està enganxat a Granollers, amb deu mil habitants, no hi ha ni 

una oficina bancària. Han tancat totes. Aquí suposo que ens aguantem perquè cobrim Sant Martí de 

Centelles i gent del Muntanyà.  

Lligat amb això, comenta que avui ha tingut una reunió per un altre tema amb Correus, del qual es va 

rebre un avís que s’estan tancant oficines a tot arreu. Ens han assegurat, però que mantindran 

l’oficina d’aquí. A més a més, han tret a concurs una plaça, que va quedar lliure després de la jubila-
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ció de l’anterior titulada, i això és una bona notícia. La paqueteria ho ha canviat tot. Ja no hi ha tant 

volum de cartes, i les empreses del ram els estan condicionant molt.  

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per fer una última pregunta referent a les obres de la 

biblioteca. En el primer dibuix l’edifici anava arran de carrer. Hem vist que actualment s’han enderro-

cat els murs que hi havia i se n’està fent un altre, en aquest moment, més lleig dels que hi havia. Hi 

ha hagut algun problema de construcció que ha obligat a fer aquesta modificació? 

El Sr. Alcalde contesta que aquest mur que es construeix és per millorar l’accessibilitat de les perso-

nes discapacitades, és a dir, necessiten tenir el nivell a l’alçada al que serà el nivell del pis. Reconeix 

que actualment fa mal efecte i l’aspecte és caòtic. 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per suggerir que si hi ha una comissió que parla d’això, 

seria lògic que ens n’informessin una mica i no haver-ho de fer així. Remarca que no és cap crítica i 

que entén totalment l’argument, perquè es veu claríssim que vas a buscar el nivell zero de la planta 

de l’edifici per millorar l’accessibilitat a les persones discapacitades. Però sí que seria bo, a ser possi-

ble, poder-ho conèixer i anar-ho parlant. 

 

El Sr. Alcalde aclareix que recuperaran els plànols originals. Avui hi ha hagut reunió d’obra i segui-

ment com cada dimarts. Tot va segons el previst. Fins i tot, segons el que ha dit el cap d’obra, anem 

una mica per davant del que serien els “timings”, però sí que és un tipus d’obra, que segons ens han 

avisat, els finals són molt complicats, sobretot pel que fa els acabats. Mantenen el termini de finals 

d’any.  

Es compromet a fer totes les explicacions que facin falta. Recorda que en el seu moment es va fer 

una visita tots plegats, i expressa la seva voluntat de poder fer el mateix amb Aiguafreda de Dalt. 

Creu que val la pena que tots els regidors hi vagin per saber exactament com ha anat, i saber com 

van tots els diners que hem rebut de Diputació, i probablement, tots els que es rebran. Han de ser els 

primers de saber-ho. Apunta que això es podria fer amb tots els projectes que calgués detallar. 

Comenta que aquesta setmana passada va tenir una reunió amb el diputat que porta el tema de cul-

tura a la Diputació de Barcelona, i la conclusió és que es tenen bones perspectives per rebre una 

injecció de diners important per fer l’última fase, la de l’església. El projecte està fet, i ascendeix a 

l’import total de dos-cents deu mil euros. No s’arribaria a aquesta quantitat. Això seria per a finals de 

l’any 2023, principis del 2024.  

El Sr. Alcalde aprofita per fer un comentari emplaçant a tots els regidors el dimarts 29 de març, per 

fer un ple extraordinari amb un únic punt que serà el del jutge de pau. Aquest punt hauria d’haver 

sigut a finals d’any. Per temes de procediment es va posposar a finals de gener, principis de febrer. I 

llavors, és quan va morir el jutge suplent. Assenyala que, actualment, tenim una pressió afegida des 

del jutjat de Granollers que demana que ho fem. 

Lligat amb això, el dilluns 4 d’abril, es posarà en funcionament el canvi de direccions del Passeig Cata-

lunya. Recorda que un dia es va parlar sobre com aniria. Hi ha alguns rètols que ja s’han posat, però 

que estan coberts amb un plàstic negre. Tenim els plànols fets que ben aviat es procedirà a difondre 

als veïns.  
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Apunta que en un altre moment s’haurien de trobar és per encarar el tema de la consulta sobre 

l’adscripció comarcal d’Aiguafreda. Mai sembla que hi hagi el moment per fer la consulta, però és un 

compromís que els 3 grups municipals tenien, i s’ha de mirar com encarar-lo. De manera que s’haurà 

de buscar una data per fer-ho. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per preguntar, finalment, si els senyals de direccions que 

es van col·locar a la carretera tan mal fets s’ha pogut solucionar. 

El Sr. Alcalde respon que es va enviar una carta a la Direcció General de Carreteres perquè canviés els 

senyals que estaven tacats amb negra. Van tardar molt a fer-ho, malgrat insistir molt. El mateix dia 

que els van canviar,es va rebre un avís conforme ja s’havia canviat, juntament amb una foto del re-

sultat. Ara bé, en veure-la, es va contactar directament amb la directora de planificació territorial i se 

li va dir que ja ho podien treure immediatament, que això era vergonyós. Se li van enviar les fotogra-

fies, i en veure-les es va disculpar. Ben ràpidament ho van arreglar.   
 

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 20:52 hores, de la qual cosa en dono fe. 
 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 
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