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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2021 (NÚMERO 

6/2021) 

 

ASSISTENTS:      Alcalde   Sr. Miquel Parella Codina 

 

Regidors:          Sr. Enric Cruells Carrió 

Sra. Elena Font Sala 

Sra. Gemma Brunet Ferrer 

Sr. Pere Molera Puig 

Sra. Montserrat Plata Puig 

Sr. Marc Pedrosa Revilla 

Sr. Salvador Pujol Carbonell 

Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 

Sra. Cristina Martín Sanglas 

Sra. Ana AsensiUrrea 

 

 

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.-APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020 
 
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA NOVA BIBLIOTECA 
D’AIGUAFREDA, RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 92/2021 DE 27 DE JULIOL, D’APROVACIÓ 
INICIAL, INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAURAN DE REGIR EL CONTRACTE 
 
5.- APROVACIÓ DE L'INCREMENT DEL 0,9% DE LES RETRIBUCIONS PER L'ANY 2021 DEL PERSONAL 
FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'ACORD AMB LA LLEI 11/2020, DE 30 DE DESEMBRE, DE 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER L'ANY 2021 
 
6.-MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 



 

 
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 
 

 

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. 4/2021, de 15 de juny de 2021. 
- Acta del Ple extraordinari núm. 5/2021, de 26 de juliol 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 dona 

compte, del número 73 de 2021 al 105 de 2021, segons extracte indicat a continuació:  

 

NÚM. DATA EXPEDIENT 

DECRET 2021-0105 09/09/2021 Expedient 851/2021 - Sol·licitud de subvenció per l’adquisició de llibres i de diaris 
destinats a biblioteques 

DECRET 2021-0104 02/09/2021 Expedient 782/2021 - Adscripció lloc treball Administrativa polivalent 

DECRET 2021-0103 02/09/2021 Expedient 545/2021 - Resolució procediment sancionador 

DECRET 2021-0102 02/09/2021 Expedient 804/2021 - Finalització període pràctiques TAG 

DECRET 2021-0101 01/09/2021 Expedient 813/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0100 01/09/2021 Expedient 809/2021 - Contractació urgent personal laboral temporal- Peó neteja 

DECRET 2021-0099 30/08/2021 Expedient 483/2021 - Resolució procediment sancionador 

DECRET 2021-0098 28/08/2021 Expedient 806/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0097 18/08/2021 Expedient 746/2021 - Contractació urgent personal laboral temporal operari 
qualificat via pública acumulació tasques servei brigada municipal 

DECRET 2021-0096 11/08/2021 Expedient 444/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0095 11/08/2021 Expedient 641/2021 - Jubilació Anna Maria Pascual Blanch 

DECRET 2021-0094 30/07/2021 Expedient 743/2021 - Habilitació i delegació funcions Secretària Interventora 
accidental per vacances 

DECRET 2021-0093 29/07/2021 Expedient 751/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0092 27/07/2021 Expedient 762/2021 - Aprovació inicial projecte obres Biblioteca Municipal 

DECRET 2021-0091 27/07/2021 Expedient 640/2021 - Ordre d’execució urbanística a causa de l'estat de la finca 
situada al Passeig de Catalunya, 49 (CEMSA) 

DECRET 2021-0090 27/07/2021 Expedient 509/2021 - Contracte menor obres Cementiri Municipal 

DECRET 2021-0089 27/07/2021 Expedient 744/2021 - Nomenament màxima urgència TAG fins a resolució procés 
selectiu 

DECRET 2021-0088 27/07/2021 Expedient 323/2021 - Expedient d'obres per a la rehabilitació de l’edifici de les 
Escoles Velles per a Biblioteca Municipal 

DECRET 2021-0087 23/07/2021 Expedient 417/2021 - Jubilació Montserrat Rafael 

DECRET 2021-0086 21/07/2021 Expedient PLN/2021/5 - Convocatòria Ple extraordinari 26 de juliol de 2021 

DECRET 2021-0085 20/07/2021 Expedient 710/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0084 18/07/2021 Expedient 676/2021 - Nomenament funcionari interí vigilant municipal 

DECRET 2021-0083 18/07/2021 Expedient 930/2019 - Pròrroga contracte obres compreses en el projecte per la 
restauració paisatgística del jaciment arqueològic d’Aiguafreda de Dalt 

DECRET 2021-0082 14/07/2021 Expedient 604/2021 - Procediment sancionador per accedir als edificis i 
instal·lacions de titularitat pública fora de l’horari d’obertura 

DECRET 2021-0081 13/07/2021 Expedient 605/2021 - Resolució al·legació expedient sancionador 
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DECRET 2021-0080 08/07/2021 Expedient 604/2021 - Procediment sancionador per accedir als edificis i 
instal·lacions de titularitat pública fora de l’horari d’obertura 

DECRET 2021-0079 08/07/2021 Expedient 640/2021 - Incoació expedient i proposta ordre d’execució 

DECRET 2021-0078 07/07/2021 Expedient 639/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0077 01/07/2021 Expedient 641/2021 - Incoació expedient Responsabilitat Patrimonial 

DECRET 2021-0076 23/06/2021 Expedient 453/2021 - Correcció error de transcripció de l’aprovació directa Esplai 
Pica Pins i conveni regulador pel Casal d’Estiu 2021 

DECRET 2021-0075 22/06/2021 Expedient 615/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0074 15/06/2021 Expedient 591/2021 - Llistat de sancions ORGT 

DECRET 2021-0073 10/06/2021 Expedient PLN/2021/4 - Convocatòria Ple extraordinari 15 de juny de 2021 

 
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. 11/2021 de 8 de juny de 2021 
- Núm. 12/2021 de 22 de juny de 2021 
- Núm. 13/2021 de 6 de juliol de 2021 
- Núm. 14/2021 de 27 de juliol de 2021 

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

 

3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020 

 

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

Atès que finalitzat l’exercici pressupostari de 2020, i en compliment d’allò disposat a l’article 212 del Reial De-
cret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Lo-
cals, és necessari elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats 
mercantils de capital íntegrament local, el qual ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, comple-
mentària i annexos disposats normativament.  

Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 han estat elaborats per la Intervenció 
municipal.   

Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament d’Aiguafreda en sessió celebrada en 
data 22 de juny de 2021 va emetre l’informe preceptiu corresponent en relació al compte general d’aquesta 
corporació de l’exercici 2020. 

Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de juliol de 
2021, el compte general és objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, i vuit dies més, durant 
els quals, els interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. 

Vist l’informe de la comissió especial de comptes, i de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.e) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple, l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

Primer.-APROVAR definitivament el compte general de l’exercici 2020. 

SEGON.- REMETRE el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a Sindicatura 
de Comptes tal com estableix l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la resta de normativa concordant, al Minis-
teri d’hisenda i administracions públiques. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que és la ratificació del’aprovacióde la Comissió de Comptes 

del dia 22 de juny del 2020, reunits els representants de cada un dels grups municipals i l’assessor de 

la corporació en termes econòmics, on es va fer l’anàlisi del tancament del compte general de 

l’exercici 2020.  

 

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. 

 

4.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA NOVA BIBLIOTECA 

D’AIGUAFREDA, RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 92/2021 DE 27 DE JULIOL, D’APROVACIÓ 

INICIAL, INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAURAN DE REGIR EL CONTRACTE 

 

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

 

I.- ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 27 de juliol de 2021, l’Alcaldia- Presidència va dictar el Decret núm. 92/2021, el qual preveu el 
literal següent: 

 
Vist el projecte d’obra municipal titulat “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA 
D’AIGUAFREDA.” redactat per la mercantil ZAZAR ARQUITECTURA SLP I rubricat per l’arquitecte 
Sr. Jordi Llongueras Torrent, col·legiat núm. 61214-6 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), entregat als serveis tècnics de la corporació el juliol de 2021. 
 
La redacció del projecte esmentat fou adjudicat en sessió de la Junta de Govern Local de data 20 
d’octubre de 2020 per un import de DISSET MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS (17.920,79.-€) més TRES MIL CENT DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS(3.110,22.-€) 
en concepte d’IVA. 
 
Les obres definides en el projecte consisteixen en la reforma i rehabilitació de l’antiga escola 
d’Aiguafreda per tal d’adequar-hi una nova biblioteca municipal. Així mateix, es pretén que 
l’edificació s’adeqüi adequadament per a garantir tots els paràmetres contemplats en les 
normatives d’àmbit estatal, autonòmic i local en temes d’accessibilitats, així com tots els 
paràmetres derivats de la intervenció exterior des de l’edifici. 
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L’actuació no modifica les condicions urbanístiques de l’emplaçament, tot i que si canvia l’ús 
d’equipament docent (escola) a equipament cultural (biblioteca), ambdós del tipus pública 
concurrència. Per aquest motiu, el servei tècnic de l’Ajuntament d’Aiguafreda està redactant un 
Pla Especial per admetre l’ús cultural (biblioteca), el qual s’aprovarà amb antelació a l’entrada en 
funcionament del nou servei, el qual ha estat informat favorablement per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en sessió celebrada en data 16 de juliol 
de 2021. 
 
Atès que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals de data 9 de març de 2021 acredita 
que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques 
que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 233 de 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’art. 235.1 de la Llei municipal de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC) així com els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals de Catalunya (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Atès que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de referència 
conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de 
l’article 17.2 del RD 1627/1997; 
 
Vist que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i la de protecció contra incendis. 
 
El projecte objecte d’aprovació defineix i valora suficientment les obres necessàries per a 
l’execució del projecte bàsic constructiu i resulta adient per a la incoació del corresponent procés 
de licitació un cop recaigui l’aprovació definitiva del mateix per part de l’òrgan competent per a la 
seva aprovació. 
 
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del 
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta 
dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, 
propi de les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els 
articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia de la competència prevista a l’art. 53.1.p) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), la D.A. 2ª apartat 
1r de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), així com a l’article 
38.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
L’article 10.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Règim Jurídic del Sector Públic 
preveu que els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d’un o diversos 
afers la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans 
administratius dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o 
territorial ho facin convenient. 
 
Per tots els elements exposats, el sotasignat Alcalde- President, RESOLC: 
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Primer.- AVOCAR, per raons d’urgència i oportunitat, la delegació de competències efectuada a 
favor de la Junta de Govern Local de la Corporació, als efectes únicament del present desistiment 
de contractació. 
 
Segon.-APROVAR inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA 
D’AIGUAFREDA de febrer de 2021, redactat per l’arquitecte Sr. Jordi Llongueras Torrent, col·legiat 
núm. 61214-6 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) el pressupost d’execució del 
qual és valor per import de SET-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS 
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (755.781,55.-) i una partida independent de CENT CINQUANTA-
VUIT MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (158.714,13.-€) en concepte d’IVA. 
 
Tercer.- D’acord amb el que estableix l’article 235.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 37.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis (Decret 179/1995, de 13 de juny), SOTMETRE el citat 
projecte a informació pública, mitjançant edicte al BOP de Barcelona, anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, pel 
termini de trenta dies hàbils, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents, si s’escau. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació el projecte d’obres 
s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’ulterior acord. 

 
2. El pressupost de licitació del Projecte bàsic i executiu de la nova Biblioteca d’Aiguafreda és el següent: 

 

Pressupost base de licitació 755.781,55€ 

Import IVA (21%) 158.714,13€ 

Pressupost base de licitació total (IVA inclòs) 914.495,68€ 

 

3. En data 9 de setembre de 2021 s’ha emès l’acta de replanteig del projecte de conformitat amb l’art. 
236 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP 2017).  
 

4. En data 9 de setembre de 2021, l’arquitecte tècnic municipal va emetre informe sobre la necessitat de 
realitzar la contractació esmentada. En l’informe es detalla la naturalesa i extensió de les necessitats 
que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per sa-
tisfer-les. 
 

5. S’ha elaborat, i consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars. 
 

6. En data 9 de setembre de 2021,  la Secretària- Interventora accidental de la corporació ha emès in-
forme favorable en relació als plecs que regeixen la contractació i a l’aprovació de l’expedient, així 
com ha emès informe de fiscalització acreditant l’existència de consignació pressupostària suficient 
per atendre les despeses que comporta el contracte per a l’Administració. 

 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
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l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP). 

• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 

• Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades an-
teriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

•  Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que conté les 
determinacions establertes en els articles 122 de la LCSP i 67 del RGLCAP, ajustant-se el contingut del plec a les 
exigències de la contractació administrativa establertes per les citades normes. 
 
El contracte a realitzar és un contracte d’obres, a tenor del que disposa l’article 13 de la LCSP, on s’estableix 
que són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució d’algun dels 
treballs enumerats a l’Annex I de l’esmentat text legal, o la realització per qualsevol mitjà, d’una obra que 
compleixi els requisits fixats per l’entitat del sector públic contractant, que exerceixi una influència decisiva en 
el tipus de projecte d’obra. 
 
La contractació de les obres compreses en el Projecte bàsic i executiu de la nova Biblioteca d’Aiguafreda es 
tramitarà pel procediment obert simplificat d’acord amb el que disposa l’article 159 de la LCSP, i mitjançant la 
tramitació ordinària prevista a l’article 116 del mateix text legal.  
 
No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que preveu l’art. 4 de la directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2010, sobre contractació pública i per la que es deroga la directiva 2004/18/CE. 
 
Igualment es consideren adequats els criteris d’adjudicació que consten en l’informe de necessitat emès 
l’arquitecte tècnic municipal, i que han estat recollits en el plec de clàusules administratives particulars, 
complint amb els requisits establerts a l’apartat 5 de l’article 145 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte és de set-cents cinquanta-cinc mil set-cents vuitanta-un euros amb cinquanta-
cinc cèntims (755.781,55.-€), IVA no inclòs. A l’expedient de contractació hi figura el valor estimat del contracte 
amb indicació de totes els conceptes que l’integren, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació és nou-cents catorze mil quatre-cents noranta-cinc euros amb seixanta-vuit 
cèntims (914.495,68.-€)IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de set-cents cinquanta-cinc mil set-cents 
vuitanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (755.781,55.-€), i en l’import de cent cinquanta-vuit mil set-
cents catorze euros amb tretze cèntims (158.714,13.-€), corresponent al 21% d’IVA. 
 
En el pressupost municipal per a l’exercici 2021 existeix consignació pressupostària per fer front a la despesa 
del contracte corresponent a la part proporcional de 914.495,68€referits al període comprès entre l’inici del 
contracte fins a 31 de desembre de 2021, a la partida pressupostària 30 3321 63200, per un import de DOS-
CENTS VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (226.734,47.-€),IVA 
inclòs. 
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La necessitat de l’administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de les obres 
compreses en el Projecte bàsic i executiu de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, i la seva relació amb l’objecte del 
contracte, es considera directa, clara i proporcional. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va assumir la competència plenària d’aprovació del projecte per un criteri 
d’urgència i oportunitat, amb la finalitat d’iniciar el corresponent i preceptiu tràmit d’informació pública, el 
qual va donar inici el proppassat 30 de juliol de 2021 per un termini de 30 dies hàbils i finalitzà el 10 de 
setembre, sense que es tingui constància de la interposició d’al·legacions, esmenes ni suggeriments als 
documents que conformen el projecte referit.  

 
Atès que l’aprovació inicial del projecte així com la seva aprovació definitiva, requereix ser considerada pel Ple 
de la Corporació per la competència que dimana de  l’art. 52.2.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), la D.A. 2ª apartat 2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), així com a l’article 38.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
(Decret 179/1995, de 13 de juny). 

 
Per tots els elements exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-APROVAR definitivament el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA de 
febrer de 2021, redactat per l’arquitecte Sr. Jordi Llongueras Torrent, col·legiat núm. 61214-6 del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) el pressupost d’execució del qual es valora per import de SET-CENTS 
CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (755.781,55.-€) i una 
partida independent de CENT CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 
(158.714,13.-€) en concepte d’IVA, així com la ratificació i convalidació del Decret d’Alcaldia 92/2021 de data 
27 de juliol de 2021 transcrit a la part dispositiva del present acord.   
 
Segon.- DISPOSAR la publicació oficial del present acord, d’acord amb la prescripció continguda a l’article 38.2 
del Reglament d’obres, activitats i serveis (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Tercer.- APROVAR l’expedient de contractació de les obres compreses en el Projecte bàsic i executiu de la nova 
Biblioteca d’Aiguafreda mitjançant el procediment obert simplificat, tramitació ordinària, amb la utilització de 
varis criteris d’adjudicació quantificables automàticament d’acord amb els criteris continguts en el plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Quart.- APROVARel plec de clàusules administratives particulars que s’acompanyen a la present proposta com 
ANNEX 1, les quals, conjuntament amb les prescripcions tècniques particulars contingudes al projecte bàsic i 
executiu hauran de regir la contractació. 
 
Cinquè.-CONVOCAR licitació pública per a la contractació de les obres d’execució referides i facultar a l’Alcalde-
President per a la signatura del corresponent anunci de licitació així com per a la signatura dels documents que 
esdevinguin necessaris en el curs de la tramitació del procés de licitació fins a l’extinció del corresponent 
contracte administratiu que en resulti. 
 
Sisè.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2021, que es fixa en la quantitat de 
DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (226.734,47.-€), 
corresponent a la part proporcional de 755.781,55.-€(IVA inclòs) referits al període comprès entre l’inici del 
contracte fins a 31 de desembre de 2021, d’acord amb el document d’autorització de la despesa emès per la 
intervenció municipal.  
 
L’esmentada contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostària 30 3321 63200 de l’estat de despeses 
del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per l’exercici 2021. 
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Setè.- PUBLICARen el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de contractació, en 
particular del plec de clàusules administratives particulars i el projecte de les obres que són objecte de licitació.  

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i aclareix que el què se sotmet a votació és tot el projecte per iniciar la 

licitació. A causa d’un error el mes de juliol, on no es va incorporar en el projecte el punt de 

l’ascensor, es va obligar a refer tota la licitació. Que és la que se sotmet avui, íntegrament, a Ple.  

 

El fet de sotmetre-ho ara, en aquest Ple Ordinari, és perquè necessitem iniciar les obres ja. El proce-

diment de licitació té un període per què les empreses interessades s’hi presentin, i a continuació, hi 

ha una mesa d’adjudicació, de caràcter públic, on es farà l’adjudicació a l’empresa corresponent. La 

intenció és començar les obres a finals d’any. També per un motiu de subvencions, com les del PGI i 

les de la Diputació de Barcelona, en què estem obligats a generar despesa amb aquesta inversió dins 

de l’exercici 2021. Anirem informant del procés. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta quan s’estima queespodrà començar. Atenent que el 

procés almenys pot durar dosmesos. 

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per respondre que demà mateix, un cop aprovat. Es procedirà a fer la 

licitació, que té una durada de vint dies. Posteriorment es celebrarà la mesa d’adjudicació, que l’ha 

d’integrar la secretàriaaccidental, la tècnica responsable, l’arquitecte municipal i l’alcalde. Això serà 

aproximadament entre el 4 i el 6 d’octubre.Fet això, l’empresa guanyadora té un temps determinat 

per presentar tots els documents on figuri que compleix amb un conjunt de requisits, com per exem-

ple que està donada d’alta en el registre d’empreses, que té tot el que es demana normativament 

per executar l’obra en regla, etc. I una vegada ha dipositat tota la documentació a l’Ajuntament, es 

passarà seguidament a fer el replanteig de l’obra. Això consistirà en la visita tècnica a l’obra, amb 

l’arquitecte i els tècnics municipals, amb el projecte i els plànols davant. L’objectiu és començar a 

finals de novembre, principis de desembre. 

 

Reprèn la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i aclareix que per aquesta mateixa raó ho deia. Queda 

un mes. El desembre podria estar operatiu.  

 

El Sr. Alcalde diu que es va intentar fer la licitació abans de l’estiu, concretament el juliol, i el conflicte 

va venir donat perquè l’equip redactor no havia previst instal·lar un ascensor. Això va ser un objecte 

de debat llarg, perquè es creia que a la planta superior de la biblioteca no era necessari que n’hi ha-

gués, atès que seria una àrea exclusivament de treball. La normativa per persones discapacitades diu 

que si una persona discapacitada no pot accedir a un lloc determinat, se li ha de buscar un lloc alter-

natiu des d’on s’hi pugui accedir. I aquest lloc operatiu es va buscar a la planta de baix.  

L’altre motiu és que instal·lar un ascensor correctament, demana un fossat d’obra de gairebé dos 

metres de profunditat. Per l’estructura de l’edifici que s’està fent, això no era possible, perquè el fet 

de ser un terra de “tutú”, sense fonament consolidat, podria generar problemes a l’estructura.  
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En resum, no es va fer. Però una vegada celebrada la reunió amb la direcció de biblioteques de la 

Diputació de Barcelona, van informar que hi havia d’anar un ascensor obligatòriament. Es van argu-

mentar tots aquests factors o inconvenients que s’han exposat, però no es van tenir en compte.  

Es va buscar una solució, i aquesta va sermitjançant la instal·lació d’un tipus d’ascensors molt mo-

derns que només necessiten un fossat de vint o trenta centímetres, atès que només han de salvar el 

desnivell d’un metre.  

Es va tornar a parlar amb l’equip redactor, i es va incorporar aquest ascensor en el projecte, però la 

licitació ja s’havia iniciat, i s’ha hagut de rectificar els plecs.  Calia començar de nou la licitació amb el 

projecte complet, com marca la normativa de contractació.El que no es vol és que hi hagi una im-

pugnació del resultat per un motiu de defecte de procediment, malgrat que l’adjudicació es fa amb 

tota la transparència i amb tota la normativa de paràmetres per tal que no sigui un risc excessiu de 

rebaixa la proposta que arribi. En tot cas aquest és el motiu de la rectificació, i el motiu de l’ascensor.  

 

L’Alcalde comenta també que la situació amb el servei d’arquitectura bibliotecària de la Diputació va 

arribar a una certa tensió, per part dels tècnics, ja que no ens aprovaven de cap manera el projecte si 

no hi havia aquest ascensor. Però, la voluntat ésla de no voler deixar de dependre de la xarxa de bi-

blioteques i seguir mantenint la vinculació. Recordem que la persona que hi haurà d’anar a treballar 

el pagarà la Diputació. És un personal que el posen ells, i considera quese’ls hi havia de fer cas.  

Conclou dient que l’ascensor s’hi ha afegit, amb el cost que suposa. Tant l’equip redactor, com els 

tècnics municipals han fet un càlcul de què suposa treure a licitació una quantitat com aquesta. I 

d’entrada, el càlcul que han fet és que la rebaixa de millora que les empreses faran pot anar entre el 

quinze i el divuit per cent. És a dir, que estaríem parlant gairebé d’uns cent o centcinquanta mil euros 

menys. Es desconeix qui serà però el guanyador. I recorda, que una baixa temerària, que sol estar 

sobre el vint per cent, no acostuma a prosperar.  

 

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 DE L'INCREMENT DEL 0,9% DE LES RETRIBUCIONS PER L'ANY 2021 DEL PERSONAL 
FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'ACORD AMB LA LLEI 11/2020, DE 30 DE DESEMBRE, DE 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER L'ANY 2021 
 

La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 
I.- ANTECEDENTS  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, va aprovar inicialment en data 26 de novembre de 2020, el 
pressupost general de la Corporació i la plantilla de personal corresponent a l’any 2021, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona en data 7 de desembre de 2020. 
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Atès que en data 19 de gener de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost per l’any 
2021, acord que es va publicar en el BOPB de data 29 de gener de 2021. 
 
Atès el que disposa la Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, per la qual 
s’aprova la despesa de personal del sector públic per l’any 2021, publicada en el BOE el dia 31 de desembre de 
2020, que estableix un increment del 0,9% en les retribucions del personal al servei de les corporacions locals. 
 
Atesa la negociació de data 6 de juliol de 2021, a petició de la representació sindical del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda, relativa a la proposta d’increment de les retribucions bàsiques i complementàries 
dels empleats funcionaris municipals, del 0,9%, amb efectes de l’1 de gener de 2021, d’acord amb el que 
determina la Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, per la qual s’aprova la 
despesa de personal del sector públic per l’any 2021, publicada en el BOE el dia 31 de desembre de 2020, amb 
l’objecte d’equiparar la situació del personal funcionari a la del personal laboral de la Corporació. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 

 
II.1 Legislació aplicable 

 

- Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, capítol 1, article 

18.  

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’ Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 

- Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats tex-

tos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 

- Conveni del Personal Laboral de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2018-2020. 

 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
D’acord amb l’establert a l’article 18 de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2021, publicada al BOE el 31 de desembre de 2020, per la qual s’aprova la despesa de personal del 
sector públic, amb un increment del 0,9% amb efectes de l’1 de gener de 2021. 
 
Atès que al personal laboral de la Corporació ja té aplicat l’increment retributiu esmentat, d’acord el que 
estableix el Conveni regulador de condicions del personal laboral de l’Ajuntament d’Aiguafreda 2018-2020, art. 
12. 1. Amb caràcter general l’increment de les retribucions durant els anys de vigència del conveni serà 
l’autoritzat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Si l’Estat estableix un màxim i mínim s’aplicarà el 
nivell màxim de l’interval. 2. Tots els conceptes retributius s’incrementaran anualment en la mateixa proporció.  
 
Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al 
Ple l’aprovació de la relació dels llocs de treball. 
 
Vist allò que es disposa al Capítol III del Títol III del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el TR de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (art.21 i següents), en matèria de drets retributius. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària- Interventora accidental de la Corporació, i atès que existeix consignació 
pressupostària per fer front a l’aplicació d’aquest increment retributiu.  
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L’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-APROVAR l’increment del 0,9% dels conceptes retributius que s’abonen a la nòmina del personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Aiguafreda, complement específic i altres complements personals o de lloc 
assignat, equiparant la situació del personal funcionari a la del personal laboral de la Corporació, i amb efectes 
retroactius a 1 de gener de 2021.  
 
Segon.-MODIFICAR, amb efectes 1 de gener de 2021, la Relació de Llocs de Treball, en els termes que estableix 
l’increment del 0,9%, a les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament.  
 
Tercer.-DONAR compte del present acord a la representació dels empleats públics d’aquest Ajuntament per al 
seu coneixement i efectes escaients.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar el punt. D’entrada, aclareix que és un punt que ja es va 

passar l’any passat perquèel personal funcionari no disposa encara de conveni, i se’ls vol aplicar els 

mateixos increments, d’acord amb el que preveu el pressupost de l’estat, que al personal laboral de 

l’Ajuntament.  En tot cas, s’estàacabant de redactar i negociar el conveni. Hi havia la voluntat de 

portar-lo en el Ple d’avui, perquè pràcticament està tancat amb els treballadors funcionaris, però 

encara no ha estat possible. Segurament serà en el proper Ple. 

 

Si no es disposés d’aquesta proposta aprovada, durant aquest any, els nostres funcionaris no tindrien 

la mateixa puja que el personal laboral.Una vegada aprovat el conveni, jahiquedarà recollit perquè es 

disposi de les mateixes condicions, però de moment s’ha de fer així. Pregunta si hi ha algun 

comentari al respecte. 

 

Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta si això vol dir que no es passarà del 0,9%. Perquè, 

decidint-ho ja, estem impedint que puguin negociar més del 0,9%, per exemple.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i respon que això no depèn de l’Ajuntament d’Aiguafreda, els topalls 

els fixa l’Estat. Aclareix que les puges dels treballadors no les pot decidir l’Ajuntament. Quina és la 

nòmina d’un treballador de l’Ajuntament o de l’administració pública? Doncs això ve regulada per un 

ventall que l’Estat genera per cada lloc de treball. Hi ha diverses categories de lloc de treball, que van 

des de categoria C, C1, C2, B, A1 i A2. Cada categoria té uns complements i un sou base. Es dona la 

llibertat als ajuntaments de moure aquests sous dins d’una forquilla per dalt  o per baix, però que 

estigui dintre. Aquest és el màxim marge que es dona.  

 

En aquests moments, l’Ajuntament d’Aiguafreda, després d’haver aprovat la relació de llocs de 

treball, s’ha  de dir que totes les nòmines es troben dins d’aquesta forquilla. Això no passava 

abans.De manera que, les puges que s’apliquen són les ordinàries per treballadors funcionaris de 

l’administració. En conclusió, independentment que s’aprovi el conveni, aquesta xifra no queda 

recollida en el conveni, sinó que ve determinada pel que s’aprovi a nivell estatal. El què diu el 

conveni és que els treballadors, se’ls hi aplicarà l’increment que aprovi l’Estat als conceptes 

retributius corresponents.  
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No havent-hi més comentaris se sotmet el punt a votació. 

 

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  
 

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 20:30 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

Document signat electrònicament al marge 


