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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2019 
(NÚMERO 13/2019) 

 

ASSISTENTS:     Alcalde Sr. Miquel Parella i Codina 
 

Regidors: Sr. Enric Cruells i Carrió 
 Sra. Elena Font i Sala 
 Sra. Gemma Brunet i Ferrer  
 Sr. Pere Molera i Puig 
Sra. Montserrat Plata i Puig  
Sr. Marc Pedrosa i Revilla  
Sr. Salvador Pujol i Carbonell  
Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 
Sra. Cristina Martín i Sanglas 
Sr. Israel Calvache Masuet 

 
A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, seu de la Corporació, sota la Presidència de l’Alcalde, l’assistència dels Srs/es. 
regidors/es assenyalats més amunt, assistits pel que a sota signa, Secretària Interventora 
accidental d’aquest Ajuntament, Meritxell Pedrosa Puigbarraca, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, es 
procedeix a la realització de la sessió extraordinària plenària, prèvia convocatòria pel dia d’avui a 
les 20 hores. 

 
Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde, donant la benvinguda a tots els assistents al 
Ple extraordinari. 

 
L’Alcalde manifesta que el regidor d’ERC Sr. Borja arribarà més tard al Ple Municipal. 

 

Seguidament l’Alcalde explica que tot i estar de baixa laboral per incapacitat temporal, fet que ha 
comportat una delegació de les funcions d’alcaldia a la segona tinent d’alcalde la Sra. Font, segons 
la normativa vigent, pot presidir aquest acte. 

 
L’Alcalde també posa en coneixement del Ple el nomenament de la Sra. Meritxell Pedrosa 
Puigbarraca, funcionària de la corporació, com a Secretària Interventora accidental d’aquest 
Ajuntament, i que actuarà amb l’assistència de la Tècnica d’Administració General, per les 
circumstàncies exposades en altres sessions plenàries. 

 

Seguidament, el Sr Alcalde dona pas al primer punt de l'ordre del dia. 
 

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019 – SUPLEMENT DE CRÈDIT I 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 

 

Pren la paraula la Secretària Interventora accidental que fa lectura de l’acord que es proposa al  
Ple. 
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PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ RESPECTE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
03/2019 - SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI (Exp. 1091/2019) 

 
Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació 
pressupostària, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicacions pressupostàries a les 
que afecta. 

 

Vista la fiscalització de la Secretària-Interventora municipal a la modificació que es proposa. 
 

Tenint en compte el que estableixen els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels articles 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària (en 
endavant, RD 500/1990) i de les bases d’execució del Pressupost. 

 
Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/2019 de suplement de  
crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2019, segons el següent detall: 

 
Suplement de crèdit i crèdit extraordinari 

 

Org. Pro.        Eco.        Descripció Crèdits totals consignats   MC CD 
 

Crèdit extraordinari 

 
17 9200 14300 Plans Ocupacions 0,00 35.000,00 35.000,00 

 
Suplement de crèdit 

 
13 1622 

 
22700 

 
GESTIO RESIDUS 

 
30.000,00 

 
10.000,00 

 
40.000,00 

16 1532 21000 MANT VIES PÚB. 35.000,00 10.000,00 45.000,00 

16 1600 21000 MANT X. CLAVEGU. 30.000,00 5.000,00 35.000,00 

17 3300 22100 ENERGIA INST CULT. 20.000,00 8.000,00 28.000,00 

16 3300 21200 MANT. INSTAL CULT 8.000,00 4.000,00 12.000,00 

24 3380 22609 FESTES POPULARS 38.000,00 55.000,00 93.000,00 

11 9200 22706 ESTUDIS I TR TÈCNICS. 35.000,00 45.000,00 80.000,00 

11 9200 22604 JURÍDICS- CONT. 5.500,00 10.000,00 15.500,00 

17 9200 22103 COMBUSTIBLES 26.000,00 10.000,00 36.000,00 
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17 9320 22708 SERV. RECAPTACIÓ. 35.000,00 5.000,00 40.000,00 

20 9250 22699 GESTIÓ S. SOCIALS 15.000,00 5.000,00 20.000,00 

16 9200 21200 MANT. EDIFICIS 13.000,00 5.000,00 18.000,00 

11 9200 21600 EQUI.PROC.INFOR. 15.000,00 3.000,00 18.000,00 

14 2310 46500 CONSELL COMARCAL 62.000,00 130.000,00 192.000,00 

26 2410 47000 FOMENT DEL TREBALL 1.000,00 10.000,00 11.000,00 

17 0110 91300 AMORT. PRÉSTECS 156.000,00 80.000,00 236.000,00 

12 3420 63306 Const. Pista C d'Esports 60.000,00 32.000,00 92.000,00 

 
 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 
 

Pressupost d’ingrés 
Aplicació pressupostària Descripció Import 

 
87000 Romanent tresoreria per a despeses generals 462.000,00 

 TOTAL 462.000,00 

 
 
 

Segon.-Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

 

Tercer.-Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el 
període d’exposició pública. 

 

Quart.-Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

 
Cinquè.-Remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de 
Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial. 

 

 
Tot seguit, pren la paraula l’Alcalde per exposar el motiu de la modificació de crèdit, destacant que 
a finals d’any solen ser necessàries algunes modificacions per ajustar i equilibrar ingressos i 
despeses, i en aquest cas es fa una modificació notable, corregint desviacions que hi havia. 

 
L’Alcalde explica que s’incrementen partides destinades a serveis diversos en benefici de la 
ciutadania, com manteniment de vies públiques, clavegueram, equipaments, festes populars, 
aquest seria un gran paquet. Per altra banda també destaca l’ increment de la partida del Consell 
Comarcal que presta serveis socials, motivat per l’augment de la cobertura de necessitats 
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bàsiques, d’assistència domiciliaria, així com la tasca d’educadors socials i treballador socials, 
elements que fan que es dispari la partida. 

 

Finalment el Sr Alcalde comenta que la modificació inclou l’amortització anticipada de préstecs, i 
tot seguit dona la paraula als regidors. 

 
Pren la paraula el regidor d’ERC Sr Pujol, que comenta que tot i que no coneix cap empresa que 
encerti a la primera el pressupost, han estudiat aquesta modificació pressupostària, i explica que hi 
ha increments que xoquen segons el previst al pressupost inicial del 2019, que es reduïa respecte 
al pressupost del 2018, i ara es proposen increments superiors al 30%. Posa com a exemples, el cas 
del Camp de futbol, o el clavegueram. En canvi, comenta el regidor d’ERC, que hi ha un sol 
paràmetre que s’ha encertat el cèntim, el càlcul del cost del salari de l’Alcalde. El regidor comenta 
també que fa pocs dies es va fer un Ple de festa major, on el regidor de la CUP va dir que confiava 
molt amb l’Ajuntament, mentre que el seu grup municipal demana comptes dels darrers 4 anys. El 
regidor exposa també el cas de la partida de la festa major, i que creu que amb el tema de les 
festes l’equip de govern fa el que vol i tot si val. En el cas d’aquesta partida com amb la dels  
estudis tècnics la previsió inicial de 2019 era inferior al 2018, i ara s’ha d’incrementar a 45.000€, 
encara que es pugui entendre que s’hagi fet algun estudi tècnic nou. El regidor manifesta també 
que en el cas de l’increment de la partida del Consell Comarcal no hi tenen res a dir. 

 
El regidor d’ERC demana més precisió quan s’elabori el pressupost per l’any vinent. En aquest 
sentit, explica que si aquest pressupost fos d’una empresa privada, demanaria la dimissió de més 
d'un, comenta que els Ajuntaments ho admeten tot, que hi ha partides que es poden excusar 
perquè venen donades per situacions externes, però el tema festes no veu que siguin els secretaris 
els que marquin que es pugui disparar de 38.000€ a 93.000€. El regidor exposa també que va  
veure el projecte del Camp d’Esports i no entén que el cost es dispari un 50%, o l’estudi inicial no 
s’ha fet bé o s’han fet més coses, motius pel quals el seu grup s’abstindrà. 

 
Pren la paraula el senyor Alcalde responent als comentaris que s’han fet, exposa que aquest any és 
un any difícil de pressupost, és un any de mitja legislatura. Comenta que s’ha heretat el pressupost 
de l’antic equip de govern i ara s’ha començat amb un nou equip de govern, però que en tot cas, 
en l’informe de Secretaria-Intervenció queden justificades i exposades amb detall les modificacions 
proposades. Pel que fa al cas del Camp d’Esports, l’Alcalde explica que es podria haver acabat 
abans, que el que el regidor d’ERC va veure inicialment, no era el projecte definitiu, que va anar 
més enllà. L’Alcalde també clarifica que en la mateixa partida també hi ha les obres que s’han 
hagut de fer d’urgència al Camp de Futbol. 

 
L’Alcalde explica que certament el pressupost inicial de 2019 s’ha incrementat, i que la partida 
prevista per les festes ha resultat ser massa reduïda, i de cara a l’elaboració del pressupost de  
2020 es procurarà que s’ajusti a la realitat, per no haver de fer modificacions en la mesura del 
possible. Finalment l’Alcalde manifesta el seu desacord pel que fa al vocabulari emprat pel regidor 
d’ERC, però agraeix la confiança per l’abstenció del seu grup municipal. 

 

El regidor d’ERC Sr Pujol respon que al veure tantes partides amb distorsió, tenen la sensació que 
l’equip de govern posa al pressupost el que vol i després el va ajustant durant l’any. 
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El Sr Alcalde comenta que la Regidora d’Hisenda està preparant amb els tècnics de la casa el 
pressupost 2020, i que aquest pressupost es fa amb l’aportació de tots els regidors i amb la cura 
màxima d’ajustar-se al que es preveu que serà la realitat, ara bé hi ha molts factors com els 
ingressos que no depenen de qüestions tancades. 

 
Pren la paraula el regidor de la CUP Aiguafreda Amunt Sr Calvache, i comenta que també 
s’abstindran, i que creu que el comentari del senyor Pujol està fora de lloc, i amb massa 
agressivitat. El regidor de la CUP explica que l’Ajuntament està sotmès a la llei, que hi ha una llei de 
transparència i entén que s’està complint, i en el moment que vegi que s’incompleix, el seu grup 
s’hi posarà, però que de moment no hi ha res que faci pensar que sigui necessari. 

 
El regidor d’ERC respon al comentari del regidor de la CUP, exposant que creu que la modificació 
proposada és increment molt bèstia, i ell demana que es fili prim, explica que si mai hi ha un 
incendi o una inundació això no es pot preveure en el pressupost, però hi ha coses que si es que 
poden preveure. També comenta que en el cas de l’anterior Ple extraordinari varem aconseguir 
saber per escrit com es fa la festa major d’hivern i quin responsabilitat té cada persona. 

 

El regidor de la CUP exposa el seu desacord amb els comentaris del regidor d’ERC que tendeixen a 
donar a entendre que s’amaga alguna cosa. 

 
Intervé el Sr Alcalde demanant que es centri el debat en el punt que s’està tractant. 

 
Seguidament intervé la Sra. Secretària, explicant que d’acord amb la normativa vigent l’aprovació 
de la modificació pressupostària que està tractant el Ple, requereix la exposició pública a la 
ciutadania corresponent, així com la tramesa dels acords definitius als organismes pertinents, de 
manera que es fiscalitza adequadament prèviament i també posteriorment l’aprovació d’aquestes 
modificacions. 

 

No havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta, que és 
APROVADA per sis (6) vots a favor dels Grups Municipals Junts per Aiguafreda i cinc (5) abstencions 
dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP. 

 
Seguidament el Sr Alcalde dona pas al segon punt de l'ordre del dia. 

 
SEGON.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I 
L’ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT 

 

Pren la paraula la Secretària Interventora accidental que fa lectura de l’acord que es proposa al  
Ple. 

 
Per Decret de l’Alcaldia de 13 d’octubre de 2017 es va resoldre crear de manera provisional i 
experimental la Unitat de Serveis Operatius comandada per un Cap d’Unitat i un Adjunt de Cap 
d’Unitat. 

 
En l’esmentada resolució, en el seu apartat Vuitè es resolia la derogació de tot altre decret anterior i 
concretament la Resolució núm. 14/08, de data 5 de setembre de 2017, en la que es nomenava el Sr. 
Josep Maria de Arriba Cejudo com a Cap de Vigilants d’Aiguafreda amb efectes de l’1 de maig de 2008, 
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suprimint la seva situació de Cap de vigilants. El treballador Sr. De Arriba Cejudo, va perdre la condició 
de Cap de Vigilants assumint la de Adjunt del Cap de la unitat de Serveis Operatius. 

 
L'Ajuntament en la sessió ordinària del Ple de data 6 de març de 2018, va dictar acord pel qual 
s'aprovava l’Organigrama General i la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament d’Aiguafreda. 

 

Que la relació de llocs de treball aprovada contempla el llocs de treball d’Adjunt/a del/ de la Cap de la 
Unitat de Serveis Operatius, que serà objecte de modificació, de conformitat amb la normativa 
reguladora de la relació de llocs de treball, en la que, en el seu article 1 es disposa que les 
determinacions d’aquesta Relació de Treball només poden ser modificades per acords de l’Ajuntament 
Ple. 

 

En sessió plenària de data 18 de desembre de 2018 es va aprovar definitivament el pressupost general 
de l’Ajuntament i la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Aiguafreda per a 
l’exercici 2019. 

 
En l’esmentada plantilla hi consta entre d’altres: 

 
-1 plaça reservada de personal funcionari de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis 
Especials, categoria Cap de Vigilància, Subgrup C2, en aquests moments vacant segons l’Organigrama i 
la Relació de Llocs de treball aprovat el 6 de març de 2018. 

 
Que la plaça esmentada prevista en la plantilla no consta identificada en la relació de llocs de treball ni 
en l’Organigrama general de l’Ajuntament. 

 

Que en data 29 d’abril de 2019 s’ha dictat la Sentència dictada pel Jutjat contenciós Administratiu núm. 
4 de Barcelona, procediment abreujat 436/2017-A, per la que es va estimar el recurs contenciós 
administratiu presentat pel Sr. Josep Mª de Arriba Cejudo, anul·lant i deixant sense efecte la resolució 
de 5 de setembre de 2017. 

 

Atès que d'acord amb l'article 37 del Real 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, que diu: 
"2. Queden excloses de l'obligatorietat de la negociació les matèries següents: a) Les decisions de les 
administracions públiques que afectin les seves potestats d'organització. Quan les conseqüències de les 
decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats d'organització tinguin 
repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics que preveu l'apartat anterior, és 
procedent la negociació de les condicions esmentades amb les organitzacions sindicals a què es refereix 
aquest Estatut”. 
Que, en aquest cas, pel que fa a donar compliment de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
administratiu núm. 4 de Barcelona, no modifica les condicions de treball dels funcionaris públics, no 
sent objecte de negociació sindical sinó es correspon dur a terme l’executivitat de la sentència. 

 

Fonaments de dret 
 

Articles 37, 69 i 72 Real 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. 

 

L'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 

 
Els articles 291 i 294 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Articles 22.3 i) i 92.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local. 
 

Llei 3/2017, de 28 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, prorrogada en base a 
l'article 134 de la Constitució, es prorroga automàticament per l'exercici 2018. 

 

Article 126 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

 
L’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, 

 

Vist l’Informe de Secretaria -Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL amb el detall següent: 
 

*CREAR el lloc de treball del Cap de Servei de Vigilància, el qual estarà en les mateixes condicions de 
comandament del lloc de treball de Cap de la Unitat de serveis Operatius i EXTINGIR el lloc de treball 
d’Adjunt/a del/de la Cap de la Unitat. 

 
Fitxa: 
Denominació Lloc: Cap de Vigilants 
Règim i classificació. FAESE 
Nivell del CD: 13 
Complement específic mensual: el que tingui en el lloc d’origen 
Tipus de lloc: S (lloc de treball singular) 
Forma de provisió: LLD (lliure designació) 
Grup: A1, A2, C1, C2 

 

Que per a la determinació del salari corresponent, caldrà retornar a la situació prèvia de la resolució de 
5 de setembre de 2017, que ara ha quedat anul·lada per la sentència dictada, sens perjudici dels 
increments aplicables per les regularitzacions del personal de l’Ajuntament: 
Sou base: 636,01€ 
CD: 300,62 
CE: 811,72€ 

 

SEGON.- APROVAR la modificació de l’Organigrama General d’acord amb les modificacions descrites en 
l’apartat primer. 

 
TERCER.- Publicar l’acord de la modificació de la Relació de llocs de treball i l’Organigrama de 
l’Ajuntament al tauler d'anuncis de la corporació en la seu electrònica i publicar l’Edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i trametre còpia d’aquests acords a l’Administració de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya. 

 

 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que l'informe que han rebut, elaborat per 
la Secretària, és més extens i explica tot el detall del cas. Comenta també que després de molts 
anys de no tenir una relació de llocs de treball, l'anterior legislatura es va poder acomplir aquest 
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objectiu. Tanmateix, cal donar compliment a la Sentència dictada pel Jutjat contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, que es va estimar el recurs contenciós administratiu presentat 
al respecte. 

 

Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. Pedrosa dient que en el segon paràgraf que ha llegit la senyora 
Secretària fa referència al 5 de setembre de 2017 i potser hauria de dir 2007. I seguidament 
pregunta amb quina finalitat es van crear les figures de Cap d'Unitat i Adjunts? Si va suposar un 
estalvi econòmic, i en aquest cas quin? 

 
El Sr. Alcalde comenta que la Relació de llocs treball és una eina necessària que tots els 
Ajuntaments tenen, i era un compromís que tenia l'Ajuntament amb els treballadors. Al 2012 la 
Diputació de Barcelona, oferia un assessorament que permetia que els Ajuntaments la poguessin 
elaborar, considerant el nombre d’habitants i el pressupost municipal, determinant les categories 
corresponents als personal etc, però finalment la Diputació no va poder tirar endavant aquesta 
tasca. I degut al compromís del consistori amb el personal de l’Ajuntament es va optar per 
encarregar l’elaboració de la relació de llocs de treball a l’empresa Estratègia Local, especialista en 
aquest àmbit. Finalment es va elaborar i aprovar per Ple, prèvia negociació amb treballadors i 
sindicats, això va donar tranquil·litat a la majoria de treballadors. Certament l'equip de govern va 
creure convenint per una major agilització del servei crear aquesta figura de Cap de Serveis 
Operatius, modificant la situació del Cap de Vigilants, sense que suposés merma en el seus 
ingressos, i això va permetre una agilitat que es la que buscava l'equip de govern per gestionar el 
cos de Vigilants Municipals que té molta vinculació amb el Cap de Serveis Operatius. No obstant  
cal donar compliment a la sentència i retornar en aquest aspecte a la situació anterior. 

 

Pren la paraula novament el regidor d’ERC manifestant que per tant, aquesta interpretació 
d'aquest assessorament que es va rebre per part de la Diputació de Barcelona ens ha costat uns 
diners. 

 
El senyor Alcalde destaca que no va ser la Diputació de Barcelona sinó que va ser l'empresa 
Estratègia Local. 

 

El regidor d’ERC comenta que aquest assessorament ens ha suposat unes costes judicials perquè 
s'ha d'aplicar una sentència perquè la interpretació que es va fer no era la correcte, i demana de 
quin import estem parlant. 

 
El Sr. Alcalde respon dient que les costes van ser aproximadament de 3.500€ . 

 
El regidor d’ERC demana també si per prendre aquesta decisió es va seguir únicament 
l'assessorament, o també hi va haver algun altre motiu objectiu a banda d'aquest assessorament. 

 
El Sr. Alcalde respon novament que com s’ha comentat, es buscava una millor organització del 
treball, mantenint les funcions del Cap de Vigilants però amb una supervisió per agilitzar tasques 
com el quadrant horari o el repartiment de vacances o festes. No obstant a la vista de la sentència 
cal retornar a la situació anterior. 

 
El regidor d’ERC Sr. Pujol demana si ara hi hauran dos comandaments del mateix nivell. 
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El senyor Alcalde respon dient que a nivell nominal si, s’aplica el que estableix la sentència. 
 

El regidor de la CUP Aiguafreda Amunt intervé dient que vol recordar que com a regidors 
d'Estimem Aiguafreda ja es varen oposar a aquesta reestructuració, ja que no s’entenia com la 
persona que quedava a càrrec dels Vigilants Municipals era una persona amb que no tenia la 
formació adequada per fer-ho. 

 
No havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta, que és 
APROVADA per set (7) vots a favor dels grups municipals de Junts per Aiguafreda i la CUP 
Aiguafreda i quatre (4) abstencions d’ ERC. 

 
Finalment, abans d’acabar la sessió plenària, el Sr. Alcalde transmet el seu acompanyament  i 
condol al Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, per la mort de la regidora d’ERC de Parets del 
Vallès, així com manifesta també el seu condol per la mort del professor de l'Institut Pere Barnils 
de Centelles. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les 
gràcies a tots els assistents, essent les vint hores i trenta minuts , de la qual cosa en dono fe. 

 

 L’Alcalde La Secretària Interventora acctal. 
   Miquel Parell i Codina                                                              Meritxell Pedrosa Puigbarraca 

 


