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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNY DE 2022 (NÚMERO 3/2022) 

 

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. 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, Maria Bonet Pujol, prèvia comprovació del 

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

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

 

El Sr. Alcalde excusa la presència del senyor regidor Marc Pedrosa Revilla. 

 
 

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 1r. TRIMESTRE DE 2022 

 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAFREDA PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT SANT MARC I 
ANALITZADORS EN CONTINU 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 TAXA PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 
6.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE DIES FESTIUS LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2023. 
 
7.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
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1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS 
 

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

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

 

- Acta del Ple ordinari núm. 1/2022, de 15 de març de 2022. 
- Acta del Ple extraordinari núm.2/2022, de 29 de març de 2022. 

No havent-hi cap intervenció el Sr. Alcalde dona 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 dona 

compte, del 10 de març de 2022 al 30 de maig de 2022, segons extracte indicat a continuació:  

 

NÚM. DATA EXPEDIENT 

DECRET 2022-63 30/05/2022 Expedient 640/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-62 25/05/2022 Expedient 323/2022 - Adjudicació de la contractació de la piscina municipal 

DECRET 2022-61 25/05/2022 Expedient 579/2022 -Aprovació Oferta d'Ocupació Pública per a l'Estabilització 
d'Ocupació Temporal 

DECRET 2022-60 24/05/2022 Expedient 605/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-59 24/05/2022 Expedient 419/2022 – Constitució de la Borsa de Vigilants Municipals 

DECRET 2022-58 18/05/2022 Expedient 468/2022 – Ampliació del termini de sol·licituds de la convocatòria per 
la concessió d’ajuts per la quota de llibres i material 2022-2023 

DECRET 2022-57 18/05/2022 Expedient 587/2022 - Baixa voluntària operari via pública 

DECRET 2022-56 13/05/2022 Expedient 419/2022 - Llistat definitiu d’admesos i exclosos de la Borsa de 
Vigilants Municipals 

DECRET 2022-55 13/05/2022 Expedient 557/2021 –Rectificació liquidació de Taxa de residus comercials 

DECRET 2022-54 13/05/2022 Expedient 307/2022 –Sol·licitud de pròrroga de termini ACA 

DECRET 2022-53 13/05/2022 Expedient 561/2022 - Sol·licitud d'Accés a contractes menors de l'any 2021 

DECRET 2022-52 11/05/2022 Expedient 560/2022 - Delegació de funcions d’Alcaldia per baixa IT 

DECRET 2022-51 11/05/2022 Expedient 559/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-50 10/05/2022 Expedient 548/2022 - Accés a informació dels registres d’entrada i sortida de 
l’ACA grup municipal ERC 

DECRET 2022-49 05/05/2022 Expedient 225/2022 - Llistat provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu 
d’auxiliar administratiu/va 

DECRET 2022-48 05/05/2022 Expedient 323/2022 –Nomenament dels membres de la mesa de contractació de 
la piscina municipal 

DECRET 2022-47 04/05/2022 Expedient 528/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-46 04/05/2022 Expedient 52/2022 - Baixa empadronament 

DECRET 2022-45 04/05/2022 Expedient 419/2022 - Llistat provisional d’admesos i exclosos de la Borsa de 
Vigilants Municipals 

DECRET 2022-44 28/04/2022 Expedient 83/2022 - Acceptació subvencions catàleg 2022 Diputació Barcelona 

DECRET 2022-43 28/04/2022 Expedient 409/2022 - Acceptació subvenció Plans locals d’Ocupació 

DECRET 2022-42 28/04/2022 Expedient 410/2022 - Acceptació subvenció Programa resiliència 2.0. 

DECRET 2022-41 28/04/2022 Expedient 463/2022 -Reconeixement trienni TAG 
DECRET 2022-40 27/04/2022 Expedient 494/2022 - Llistat de sancions ORGT 
DECRET 2022-39 21/04/2022 Expedient 462/2022 - Llistat de sancions ORGT 
DECRET 2022-38 21/04/2022 Expedient 483/2021 -Resolució d’al·legacions procediment sancionador 
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DECRET 2022-37 14/04/2022 Expedient 453/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-36 12/04/2022 Expedient 323/2022 -Esmena de la contractació de la piscina municipal 

DECRET 2022-35 11/04/2022 Expedient 435/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-34 05/04/2022 Expedient 396/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-33 04/04/2022 Expedient 202/2022-Declaració de situació administrativa de servei en altres 
administracions públiques vigilant municipal 

DECRET 2022-32 29/03/2022 Expedient 349/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-31 29/03/2022 Expedient 372/202- Sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de fons 
bibliogràfics per a biblioteques 

DECRET 2022-30 24/03/2022 Expedient PLN/2022/2 - Convocatòria Ple extraordinari 29 de març de 2022 

DECRET 2022-29 21/03/2022 Expedient 333/2022 -  Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-28 17/03/2022 Expedient 483/2021- Resolució d’al·legacions procediment sancionador 

DECRET 2022-27 17/03/2022 Expedient 307/2022 –Sol·licitud pròrroga ACA per oferta captacions 

DECRET 2022-26 17/03/2022 Expedient 483/2021–Resolució d’al·legacions procediment sancionador 

DECRET 2022-25 16/03/2022 Expedient 52/2022- Baixa empadronament 

DECRET 2022-24 13/03/2022 Expedient 284/2022 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2022-23 10/03/2022 Expedient PLN/2022/1- Convocatòria Ple ordinari 15 de març de 2022 

 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per preguntar de què tracten els dos decrets que tenen a 
veure amb l’ACA. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que van relacionats amb el contracte que té l’Ajuntament amb l’ACA, per poder 
extreure aigua del subsòl per poder-nos abastir. Recorda que en el municipi hi ha tres fonts de captació, 
i d’aquests, dos d’ells necessiten una autorització de l’ACA per poder-ne extreure recursos naturals. 
Apunta que això era un procediment que s’anava renovant, i que actualment s’havia de fer.  
Sumat a tot això, destaca que una de les condicions que estableixen respecte a com es tenia fins avui 
és una inversió per un controlador piezomètric, un aparell per mesurar la pressió de l’interior de la 
cavitat del pou, per saber el volum d’aigua que es consumia, ja que a hores d’ara no es coneixia aquest 
consum. Assenyala que el mateix passa a la riera d’Avencó, on el cabal ecològic mínim que ens 
demanen cada vegada és més restrictiu. Això implicarà la reducció d’extracció d’aigua d’aquesta font, 
augmentar la compra d’aigua a través d’Osona Sud i augmentar la despesa per part de l’Ajuntament. 
 
No havent-hi cap intervenció més, 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. 4/2022 d’1 de març de 2022 
- Núm. 5/2022 de 15 de març de 2022 
- Núm. 6/2022 de 29 de març de 2022 
- Núm. 7/2022 de 12 d’abril de 2022 
- Núm. 8/2022 de 26 d’abril de 2022 
- Núm. 9/2022 de 10 de maig de 2022 
- Núm. 10/2022 de 24 de maig de 2022 
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Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per fer un comentari sobre les modificacions. Apunta que 

ja es va resoldre, però suggereix que s’hauria d’indicar alguna cosa a l’acta, perquè si algun dia es vol 

consultar aquella acta, s’hi trobarà un error. 

 

Secretaria aclareix que s’esmena a la següent acta i la rectificació constarà allà, moment en que 

s’aprova, ja que l’acta inicial no es pot modificar perquè hi ha un acord que s’ha adoptat i ha de constar 

com es va acordar en aquell moment. Per tant, queda constància de qualsevol modificació o rectificació 

a la següent acta i també a l’expedient propi de l’acord. 

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol per preguntar si l’acta del 15 de març encara continua 

pendent de rectificar.  

 

Contesta Secretaria aclarint que està pendent de la revisió per part dels Serveis Tècnics.  

 

El regidor d’ERC, el Sr. Pujol sol·licita que els Serveis Tècnics es donin una mica de pressa en fer-ho. I 

dedueix que simplement va ser una errada de teclejat.  

 

El Sr. Alcalde comenta que n’està al cas i que se’ls hi ha tornat a sol·licitar als Serveis Tècnics. Apunta 

que tenen un horari molt limitat i estan una mica saturats de feina, però que n’estan al cas i ho 

rectificarien. 

 

No havent-hi cap intervenció més, es dóna 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 1r. TRIMESTRE DE 2022 
 

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 PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2022 
 
Primer.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures  de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta els terminis de pagament i al 
procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors. 
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció de 
la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment d’aquests 
terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers, o en el seu defecte, Interventors de 
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà 
d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les quals 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. 
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Segon.- la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 
la seva redacció donada per la llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial 
del sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat financera, no només en 
referència al deute públic sinó al deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es determina la 
sostenibilitat del deute comercial quant al període mig de pagament als proveïdors d’aquestes entitats, 
que no superi el termini  màxim previst a la normativa de morositat. 
 
Tercer.- L’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, en el seu article 16.6, 
estableix l’obligació de subministrar de forma trimestral aquesta informació, regulant-se la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament als proveïdors en virtut del que disposa el Reial decret 635/2014, 
de 25 de juliol. 
El període mig de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis 
econòmics, com a indicador diferent del període legal de pagament establert a la Llei 9/2017  de 
contractes del Sector Públic. 
 
De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA: 
 
1.- Les ràtios de morositat obtinguts de l’Ajuntament, són els següents: 
 
1r. trimestre 2022 
 
Ràtio d’operacions pagades: 27,08 dies 
Import d’operacions pagades: 549.297,03 € 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 13,17 dies 
Import d’operacions pendents de pagament: 125.692,30 € 
 
Període mitjà de pagament de l’entitat: 24,49 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. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per comentar un parell de dades. A diferència dels imports, les ràtios que 
es presenten són mitjanes. Per tant, no vol dir que sempre siguin les mateixes. A començaments d’any, 
aquesta ràtio de 24,49 s’ha allargat, quan normalment el tenim més curt al voltant dels 15-20 dies. 
Però estem dintre del termini del mes que ens obliguen com a administració pública a fer els paga-
ments. Aquest és dels més elevats que hem tingut darrerament.   

No havent-hi cap comentari, el Ple es dóna per assabentat, i es tracta el següent punt de l’ordre del 
dia. 
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4.-APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT D’AIGUA-
FREDA PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT SANT MARC I ANALITZA-
DORS EN CONTINU 

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

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAFREDA PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT SANT MARC I 
ANALITZADORS EN CONTINU 
 
Atès que correspon al municipi la competència del subministrament d’aigua domiciliaria, essent aquest 
un dels serveis mínims i obligatoris que calen prestar-se, en atenció a l’establert als articles 66 i 67 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Aiguafreda té delegades les competències de subministrament d’aigua en alta 
al Consell Comarcal d’Osona.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Aiguafreda i el Consell Comarcal estan interessats a realitzar les obres de 
l’abastament d’Osona Sud que es descriuen a continuació:  
 

- Construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua tractada al costat de l’actual dipòsit de 
Sant Marc (T.M. de Santa Eugènia de Berga) amb la finalitat de disposar de més capacitat 
d’emmagatzematge per garantir el subministrament i reduir les possibilitats de 
desabastament. 
 

- Instal·lació d’analitzadors en continu als punts d’entrega per tal de disposar de valors en 
continua del clor i/o altres paràmetres de l’aigua subministrada als municipis. 

 
Atès que el Consell Comarcal ha estat beneficiari d’unes subvencions de l’ACA per a la realització de les 
obres esmentades, en el marc de la convocatòria TES/2693/2017. 
 
Considerant també, que en la Comissió d’Abastaments celebrada en data 2 de juny de 2021 els municipis 
interessats en l’execució de les actuacions subvencionades es van comprometre a aportar la part no 
finançada per ACA de l’import de les obres.  
 
Vist el conveni proposat pel Consell Comarcal d’Osona pel finançament de les obres de construcció del 
dipòsit sant marc i analitzadors en continu. 
Redactada i incorporada a l’expedient la memòria justificativa del conveni, on s'analitza la seva 
necessitat i l'oportunitat, el seu impacte econòmic, així com la resta de requisits que estableix la 
legislació aplicable. 
 
Vist l’informe de la Secretària Interventora accidental de data 9 de juny de 2022.  
 
De conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional vuitena i els articles 47 i següents de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques. 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda l’adopció dels següents ACORDS:  

 
PRIMER.-APROVAR el conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament d’Aiguafreda pel 
finançament de les obres de construcció del dipòsit sant marc i analitzadors en continu, com segueix: 
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 CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA PEL 
FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT SANT MARC I ANALITZADORS EN 

CONTINU 
 
 
Vic, XX de XXXXX de 2022 
 

REUNITS 
 
D'una part l’Il·lm. senyor Joan Carles Rodríguez, en qualitat de president del Consell Comarcal d'Osona (en 
endavant el Consell Comarcal), que actua en virtut de les facultats que legalment li atribueix l’article 13 del 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat expressament per aquesta acte, per acord de la Comissió Permanent del Ple, adoptat 
en la sessió del dia ........................., assistit pel secretari de l Consell Comarcal, senyor Valentí Costa. 
 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Parella Codina alcalde-president de l’Ajuntament d’Aiguafreda (en endavant 
l’Ajuntament), el qual actua en el seu nom i representació, degudament autoritzat per aquest acte per 
acord de la Junta de Govern Local, de data de ..................., assistit per la secretària delegada de la 
corporació, senyora ..................... 
 

EXPOSEN 
 

I.- Que l’Ajuntament té delegades les competències de subministrament d’aigua en alta al Consell 
Comarcal. 
 
II.- L’Ajuntament i el Consell Comarcal estan interessats a realitzar les obres de l’abastament d’Osona 
Sud que es descriuen a continuació:  
 

- Construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua tractada al costat de l’actual dipòsit de 
Sant Marc (T.M. de Santa Eugènia de Berga) amb la finalitat de disposar de més capacitat 
d’emmagatzematge per garantir el subministrament i reduir les possibilitats de 
desabastament. 
 

- Instal·lació d’analitzadors en continu als punts d’entrega per tal de disposar de valors en 
continua del clor i/o altres paràmetres de l’aigua subministrada als municipis. 

 
III.- Que l’art. 13 del Reglament regulador del servei de subministrament d’aigua potable en alta als 
municipis d’Osona disposa, en relació amb l’ampliació del servei, que el Consell s’obliga a informar els 
ajuntaments usuaris l’establiment d’obres noves o l’ampliació de la xarxa de distribució i de les 
instal·lacions d’abastament; i que les aportacions econòmiques dels ajuntaments usuaris pels honoraris 
facultatius i l’execució de les obres d’ampliació del servei seran proporcionals a la participació de cada 
municipi. 
 
I al seu art. 14, en relació amb la renovació de les instal·lacions, estableix que sense perjudici de les 
aportacions que el Consell o altres institucions puguin efectuar amb fons propis i subvencions, totes les 
obres de renovació de les instal·lacions de l’abastament en alta van a càrrec dels ajuntaments, amb 
aportacions directes o creant un fons de reposició via tarifes del servei. 
 
IV. El Consell Comarcal ha estat beneficiari d’unes subvencions de l’ACA per a la realització de les obres 
esmentades, en el marc de la convocatòria TES/2693/2017. 
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Les actuacions subvencionades són les següents: 
 

Núm. 
actuació 

Títol Import total 
actuació 

Import 
subvencionat 

Import a 
aportar pels 
Ajuntaments 

SV18000141 Augment de la 
capacitat del di-
pòsit de Sant 
Marc a la xarxa 
d'abastament 
d'Osona Sud 

753.565,03 € 283.371,84 € 470.193,19 € 

SV18000143 Control de la qua-
litat de l'aigua 
captada i 
Lliurada a l’abas-
tament d’Osona 
Sud i d’Osona 
Nord - Voltrega-
nès 

339.273,36 € 
 
 

168.234,72 € 118.016,66 € 

 
De tota l’actuació número SV18000143 i subvencionada parcialment per l’ACA, la part que correspon a 
cada abastament és la següent:  
 

Abastament Títol Import no 
subvencionat 

Import a aportar 
per abastament 

Abastament 
Osona Sud 

Control de l'aigua captada 
i 
lliurada. Instal·lació d'una 
estació de control a la 
captació d'Osona Nord - 
Voltreganès i analitzadors 
als punts d'entrega dels 3 
abastaments 

171.038,64 € 

118.016,66 € 

Abastament 
Osona Nord - 
Voltreganès 53.021,98 € 

 
V.- En la Comissió d’Abastaments celebrada en data 2 de juny de 2021 els municipis es van comprometre 
a aportar la part no finançada per ACA de l’import de les obres.  
 
VI.- Per tal de regular el finançament i establir la col·laboració per a la completa execució de les obres 
esmentades, les parts coincideixen en formalitzar-ho mitjançant la signatura d’un conveni, 
individualitzat amb cada Ajuntament, tot i que es tracta d’una actuació conjunta, tenint en consideració 
els aspectes globals de l’actuació, i particularitzant les singularitats i aportacions de cada ajuntament. 
 
La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa d’aplicació, 
i concretament la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
VII.- Atès que segons es desprèn dels articles 66 i 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, correspon al municipi la competència 
del subministrament d’aigua domiciliaria, essent aquest un dels serveis mínims i obligatoris que calen 
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prestar-se i articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
idèntic sentit. 
 
A la vista igualment del que determina l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin els municipis, l’article 28 on es preveu que 
correspon a la comarca, entre d’altres, la cooperació amb els municipis en l’establiment de nous serveis 
necessaris per al desenvolupament del territori i establir i coordinar, amb l’informe previ dels 
ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal i l’article 
85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, que disposa que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar serveis públics 
d’interès supramunicipal. 
 
És per això que els signants, en les representacions referides, 
 
 

CONVENEN 
 
Primer.-El present conveni té per objecte regular la col·laboració de l’Ajuntament i el Consell Comarcal 
per al finançament i l’execució de les obres de construcció del dipòsit Sant Marc, i els analitzadors en 
continu als punts d’entrega. 
 
Les obres s’executaran pel Consell Comarcal amb les subvencions concedides per l’ACA i l’aportació dels 
ajuntaments. La part dels municipis s’establirà a proporció segons la dotació real de cada municipi i el 
consum real dels darrers 3 anys, a raó de 50%. 
 
 

 
 
Segon.- L’Ajuntament haurà d’aportar el certificat de l’aprovació de la despesa amb indicació expressa 
del caràcter plurianual, el detall de les anualitats 2022 i 2023, indicació de l’import total així com la data 
i òrgan que l’ha aprovat. 
 
Tercer.- L’aportació del finançament dels ajuntaments cap al Consell es vehicularà mitjançant transfe-
rència de capital, de caràcter plurianual si s’escau. 
 

Municipis
Cabal sol·licitat 

(m3/dia)

% proporció 

cabal sol·licitat

Consum - mitjana '19- 

'20- '21 (m3/any) 

% proporció 

consum

Total aportació per 

Ajuntament

AIGUAFREDA 1.366 4,06% 66.875 1,38% 15.992,53 €                    

BALENYÀ 2.374 7,05% 265.640 5,48% 36.858,41 €                    

CALLDETENES 1.568 4,66% 182.780 3,77% 24.789,13 €                    

CENTELLES 1.329 3,95% 360.297 7,43% 33.470,27 €                    

EL BRULL 118 0,35% 11.153 0,23% 1.707,67 €                      

FOLGUEROLES 952 2,83% 111.263 2,30% 15.068,10 €                    

LES MASIES DE RODA 412 1,22% 102.847 2,12% 9.839,27 €                      

MALLA 314 0,93% 28.457 0,59% 4.469,98 €                      

MANLLEU 8.000 23,77% 1.414.713 29,18% 155.726,42 €                 

RODA DE TER 3.153 9,37% 276.098 5,70% 44.299,41 €                    

SANT JULIÀ VILATORTA 887 2,64% 58.979 1,22% 11.328,25 €                    

SANT MARTÍ DE CENTELLES 572 1,70% 81.850 1,69% 9.963,45 €                      

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 1.694 5,03% 444.593 9,17% 41.773,44 €                    

L'ESQUIROL 1.680 4,99% 176.093 3,63% 25.362,05 €                    

SEVA 1.479 4,39% 443.219 9,14% 39.811,52 €                    

TARADELL 3.640 10,81% 378.423 7,81% 54.762,32 €                    

TAVÈRNOLES 164 0,49% 34.125 0,70% 3.503,21 €                      

TONA 3.958 11,76% 410.460 8,47% 59.484,44 €                    

TOTAL 33.660 100,00% 4.847.865 100,00% 588.209,86 €                 
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Quart.-Els pagaments es duran a terme en els següents terminis:  
 

- A 15 de novembre de 2022: 50% del pressupost consignat per l’ajuntament per aquesta actu-
ació al pressupost de l’exercici 2022 

- A la finalització de l’actuació: la resta de l’aportació segons s’indica en el punt cinquè 
 

Cinquè.-Una vegada aprovada la certificació final de l’actuació, es farà el càlcul de les quantitats apor-
tades per l’Ajuntament en virtut del present conveni i es procedirà a liquidar, a l’alça o a la baixa, l’apor-
tació definitiva de l’Ajuntament corresponent al finançament de la part de l’execució de l’actuació no 
finançada per cap altra entitat.  
 
Si es produeixen desviacions en els costos i terminis de l’obra durant l’execució de l’actuació s’informarà 
mitjançant notificació en el moment de l’aprovació de les certificacions per tal que l’ajuntament pugui 
fer-ne la corresponent planificació i atendre correctament la despesa que li correspongui en el moment 
que finalitzi l’actuació i es procedeixi al càlcul definitiu de l’aportació.  
 
Sisè.- El present conveni tindrà una vigència màxima de tres anys a partir de la seva signatura.  En el 
supòsit en què transcorregut el citat termini restessin obligacions pendents, donarà lloc a la liquidació 
del conveni amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

 

Setè.-El present conveni s’extingirà quan s'hagi liquidat definitivament l’actuació i s’hagin fet efectives 
les aportacions dels ajuntaments. 
 

Seran causes de resolució anticipada d’aquest conveni, les següents: 
 

a) Mutu acord de les parts, prèvia avaluació de la Comissió de Seguiment. 
b) Denegació de qualsevulla llicència o autorització que sigui preceptiva per a l’execució de les 
obres o l’establiment de les instal·lacions a què fa esment el projecte objecte d’aquest conveni. 
c) L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que determinin la seva extinció. 
d) A petició d’una de les parts en el supòsit d’incompliment per l’altra de les obligacions 
pactades. 
e) En cas que no s'adjudiquin les obres en un termini màxim de 2 anys des de la signatura del 
conveni. 

 
En tot cas, l’extinció del conveni no es podrà produir fins que l’Ajuntament  hagi satisfet la totalitat de 
les obligacions econòmiques assumides en aquest conveni. 
 
Vuitè.- Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, 
de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés 
durant la vigència del present conveni. 
 
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en relació amb la 
protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat amb el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 de protecció de les persones físiques 
en relació amb el tractament de dades personals i la resta de normativa aplicable. 
 
Novè.- Aquest conveni es trametrà al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de la Transparència. 
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Totes les parts mostren la seva conformitat en les clàusules exposades, i signen el present conveni per 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar la despesa derivada d’aquest acord que es fixa en la quantitat de set mil 
nou-cents noranta-sis euros amb vint-i-sis cèntims (7.996,26 €) per l’exercici 2022, amb càrrec a la 
partida pressupostària 30 1610 62300. 
 
Aquest conveni comporta una despesa que afecta a varis exercicis, d’acord amb el següent detall: 
 

Any Partida Import total 

2022 30 1610 62300 7.996,26 € 

2023 30 1610 62300 7.996,27 € 

 

Import total despesa 15.992,53 € 

 
La seva execució restarà sotmesa a l’existència de crèdit suficient i adequat, i a l’obligació de 
l’Ajuntament, que a cada exercici s’autoritzi en els respectius pressupostos municipals. 
 
TERCER.- Facultar al president de la Corporació o, a qui legalment els substitueixi, per a la signatura de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del precedent acord. 
 
QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona.  

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per exposar que Aiguafreda és un dels 28 municipis que rep aigua del 
Consorci Osona Sud. A partir de l’aiguat del Glòria, bona part d’aquestes instal·lacions van quedar 
malmeses i obsoletes. Especialment, el dipòsit de Sant Marc, i tota la xarxa va patir fuites d’aigua a 
causa de la pressió. Aquesta última es va decidir canviar-la i modernitzar-la. El Consell Comarcal 
d’Osona hi ha estat treballant fins a aconseguir la subvenció de l’ACA i el suport de tots els municipis 
afectats.  
Exposa que en el nostre cas, ens toca un pagament de quinze mil nou-cents noranta-dos euros amb 
cinquanta-tres cèntims, calculat en funció del cabal, de la proporció i del consum mitjà d’aquests dos 
darrers anys. Apunta que s’ha de pagar a partir de dues quotes. És preceptiu que tots els ajuntaments 
que se’n beneficien ho aprovin per ple. En conseqüència, considera que és una inversió necessària i 
que ens beneficiarà amb el tema del subministrament i el control de l’aigua que ens arriba. 
 
Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i comenta que aquest càlcul, per les diferències que va veure, és 
ponderat. Una part sobre el compromís que tens i l’altre sobre el consum real.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i comenta la situació que hi ha Aiguafreda. Quan es va connectar la 
xarxa al Consorci Aigües Osona Sud, es va demanar una quota de participació força elevada. De manera 
que, el consum real que tenim està per sota d’aquest topall. Si hi arribéssim mai, s’augmentaria la 
quota i el cost del servei seria diferent. El que se sol fer és vendre la quota sobrant.  
Argumenta que això és una part a l’hora de fer el càlcul, a la vegada que també ho és el consum real. 
Aquest últim és molt baix, ja que no tenim terreny agrícola i tenim poca indústria.  
 
Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i comenta que en aquest sentit en sortim beneficiats, però 
a nivell personal considera que s’hauria de continuar sent prudent i no baixar aquesta quota, perquè 
no tenim cap garantia que de la Riera d’Avencó no tingui estiatges més forts en el futur, o el mateix en 
el Pou de les Canes.  
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El Sr. Alcalde comenta que pel que fa al Pou de les Canes s’hauran de fer estudis, perquè és un pou 
que com més en sabem, més sorpreses positives se’n treuen. Tenim una riquesa que no ens imaginem. 
Està a una profunditat molt més gran que la resta de pous, i això fa que no estigui contaminat per 
purins. És una aigua puríssima a 180 metres, però extreure-la té un cost energètic extraordinari.  
 
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, 
tres (3) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 
Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 TAXA PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

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

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 14 TAXA PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES 
DE CARÀCTER LOCAL 
 
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. 
 
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. 
 
Atès que resulta necessària la modificació de l’Ordenança fiscal 14 taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, arrel de la instal·lació 
de columbaris al cementiri municipal.   
 
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 14 taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local, tal com segueix: 
 

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
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A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els 
articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança 
fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, la 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes contingudes 
a l’article 6 de la present Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de 
la taxa. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de 
designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre 
de contribuents. 
 
Article 4. 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 5. Beneficis fiscals. 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per  aquesta taxa. 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes 
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Epígraf primer. Conducció de cadàvers 
     

 EUROS 

1. Drets de cementiri. 42,00 

2. Entrada de cadàvers procedents d'altres municipis:  
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a) Quan siguin naturals empadronats o veïns de la població Exempt 

b) Altres casos 42,00 

 
Epígraf segon. Expedició de títol 
 

1. Expedició de títol o duplicat 9,50 

2.Traspàs de titularitat 9,50 

 
Epígraf  tercer. Nínxols. 
 

1. Amb ossera, concessió perpètua. 1.672,72 

2. Sense ossera, concessió perpètua. 1.282,42 

3. Lloguer temporal, limitat a 2 anys, amb ossera. 156,41 

4. Lloguer temporal, limitat a 2 anys, sense ossera. 127,45 

5. Pròrroga de lloguer, per cada any. 57,93 

6. Nínxols de nova construcció:  

a)  Amb ossera, concessió perpètua 1.939,39 

b)  Sense ossera, concessió perpètua 1.454,54 

7.Columbaris 450,00 

 
Epígraf quart. Manteniment. 
 

1. Conservació amb caràcter anual de nínxol o columbari 10,00 

 
Epígraf cinquè. Fiança en cas de lloguer 
 

1. Fiança en concepte de retirada de restes (a retornar quan finalitza el termini de 
lloguer i l’interessat retorna el nínxol en condicions de tornar a ser llogat). 

200,00 

 
Nota: L'import corresponent als serveis d'obrir i tapar els nínxols, col·locar làpida, arranjament efectes 
decoratius, etc., s'abonarà directament a la persona o empresa que realitzi aquesta labor. 
 
2. En situacions d'absoluta impossibilitat econòmica per satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els 
serveis gratuïtament, previ informe de l'Àrea de Serveis Socials. 
 
3. La devolució de la concessió dels nínxols haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local a 
sol·licitud del titular del mateix. 
 
S’abonarà, en concepte de retorn de la concessió, el 25% del preu establert en aquesta ordenança per 
a la concessió del mateix tipus de nínxol. 
 
En cas de retorn de la concessió si l’Ajuntament es fa càrrec de les operacions de neteja i trasllat de les 
restes a l’ossera, la sepultura desocupada revertirà al seu favor. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu. 
 
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n. i 3r., relatius a actuacions singulars dels serveis 
municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ 
quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. 
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2. En el supòsit contemplat en l’epígraf 4art., l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
La quota anual és irreduïble. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés.  
 
1. En els supòsits dels epígrafs 1, 2, 3, 4, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a 
l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per a determinar el 
deute. 
 
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols establerta en 
l’epígraf 5è, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual 
no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili 
del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la 
taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
Article 9. Notificacions de les taxes. 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de serveis 
singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter 
previ a la prestació del servei. 

 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, la 
determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà 
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.  
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  l’Ordenança 
General. 
 
Article 11. Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la 
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l'Administració delegada. 
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació 
o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals 
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. 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 recaptació, 
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició addicional primera. 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 14 de juny 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, 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. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per comentar que l’únic objecte d’aquesta aprovació és que s’ha incor-

porat la funcionalitat dels columbaris. Ja estan en servei. S’afegeix la quota del columbari que es fixa 

en quatre-cents cinquanta euros (450 euros). També s’augmenta la quota de manteniment que afecta 

la conservació del nínxol com del columbari, passant de 8 a 10 euros anuals. És una quota que continua 

sent molt baixa, respecte altres municipis. 

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, 

tres (3) vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup 

Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.  

 
 
6.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE DIES FESTIUS LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2023 

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

PROPOSTA DELS DIES FESTIUS LOCALS CORRESPONENTS A L’ANY 2023  
 
Vista la comunicació del Departament d’Empresa i Treball on demanen a la corporació avançar respecte 
a la informació corresponent als dies festius locals corresponents a l’any 2023. 

 
El Departament d’Empresa i Treball, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en la sessió plenària del 
passat dia 30 de març de 2022, va ratificar la proposta dels dies festius laborals per a l’any 2023 a Cata-
lunya i l’Ordre corresponent publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8656, de 28 
d’abril de 2022.  
 
Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 37.2 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, en el qual s’indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s'es-
tableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a pro-
posta dels municipis respectius, cal fer arribar les propostes, tenint en compte que:  
 

a) L'Acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del Reialdecret 
2001/1983, de 28 de juliol.  

b) Els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que 
s'indiquen a continuació:  

6 de gener (divendres), 7 d’abril (divendres), 10 d’abril (dilluns), 1 de maig (dilluns), 24 de juny 
(dissabte), 15 d’agost (dimarts), 11 de setembre (dilluns), 12 d’octubre (dijous), 1 de novembre 
(dimecres), 6 de desembre (dimecres), 8 de desembre (divendres), 25 de desembre (dilluns), 
26 de desembre (dimarts); al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre queda substituïda 
per la de 17 de juny. 

 
c) La proposta ha de contenir dues festes locals, no es pot admetre 1 sol festiu.  

 
Quan els municipis estan formats per més d'un nucli de població, l’Ajuntament, en formular la seva 
proposta, cal que tingui en compte el següent:  
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- Si tots els nuclis coincideixen en les dates escollides, només cal que es proposin les dues festes del 
municipi.  
 
- Si un o més nuclis trien unes dates diferents de les del conjunt del municipi, la proposta de l’Ajunta-
ment també les haurà d’incloure i, en aquest cas, també se n’hauran de proposar dues, encara que una 
d'elles coincideixi amb una de les proposades per a tot el municipi.  

Per tot això, l’Alcaldia, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- APROVAR com a festes locals per al calendari 2023 al municipi d’Aiguafreda els dies: 29 de 
maig i 7 de desembre. 

SEGON.- Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya.  

Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa que de cara a l’any vinent es recupera la normalitat de cada any, 

agafant dues festes locals: La segona Pasqua i la Festa Major d’hivern. 

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, 

tres (3) 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. 

 
JUNTS PER AIGUAFREDA 
 

MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU 

 
Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura del jutjat de pau és 
una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut d’autonomia i que neix com un servei 
de millora de les relacions veïnals. Actualment, 898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat 
de pau. 

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat de Primera Ins-
tància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és una persona sense carrera judicial 
i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys. 

Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir dels candidats/es 
que s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap candidatura. La persona és escollida per la 
seva trajectòria personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica del municipi. Aquest fet evidencia l’ar-
relament de la persona designada a la comunitat i la capacitat de mediació local que se li atribueix. Al 

mailto:aiguafreda@diba.cat


 

 
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 
 

mateix temps, les tasques que desenvolupa comporten l’alleugeriment de la càrrega als tribunals de 
justícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant molts recursos als mateixos tribunals. 

En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, per la qual 
es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals 
d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, 
es preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb 
jutjat de pau veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau. 
 

L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximi-
tat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats. 

Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes oficines 
municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme 
en seus judicials que molts municipis no disposen. 

Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, i rebutjar 
l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més destacades exerceix la medi-
ació en els conflictes veïnals. 

Considerant tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació Municipal 

l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per 
la important tasca activa de mediació que exerceixen. 

SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, 
que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia. 

TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca que 
realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi. 

QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’elimi-
nació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei. 

CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés 
dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat 
de pau del municipi. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que ha sigut una sorpresa la notícia que els hi ha arribat del 

Congrés de Diputats sobre la iniciativa que hi ha d'eliminar els jutjats de pau. No fa gaire es va celebrar 

un acte solemne d'agraïment a les persones que s'hi han dedicat. Creuen que és bo que el jutjat de 

pau continuï sent la primera figura a qui poder-se adreçar en cas de dubtes i/o conflictes en un muni-

cipi. De manera que, la moció que presentem és per evitar això. 

Exposa també, que amb relació amb el ple del reconeixement a les persones que havien sigut jutges 

de pau, es va comentar que ens hauríem d'esperar un temps fins que des del Jutjat de Granollers no 

ens arribi el nomenament formal tant de l'Anna Maria Pascual, com d'en Manel Rodríguez que seran 
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els nous jutges de pau. Ha tardat una mica, però ja tenim la confirmació. Ens haurem de posar d'acord 

amb en Toni Berruezo per fer el traspàs. 

Afegeix que l’actual titular ens ha fet arribar la voluntat que un acord d’aquest estil també s’aprovés 

en el ple de l’Ajuntament per defensar la figura que ell representa en aquests moments. 

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, tres (3) vots a favor del Grup Municipal Esquerra 

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

 
 
6.2.- PRECS I PREGUNTES 

No se’n fan.  

 
 
I no havent-hi més temes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les gràcies a 

tots els assistents, essent les 20:25 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

Document signat electrònicament al marge 
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