ACTA DEL PLE, núm. 8/2019 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 2 DE JULIOL DE 2019 D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA NOVA CORPORACIÓ

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. Isabel Calvache Masuet

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, en 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 Anna Mª Pascual Blanch, 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 a les 20 hores.
Pren la paraula el senyor Alcalde que dóna la benvinguda a tothom i, seguidament, es passen a
tractar els punts de l’ordre del dia.

PRIMER.- PRESA DE POSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. MARC PEDROSA REVILLA.
Donada compte al Ple del credencial de Regidor emesa per la Junta Electoral de Zona de Granollers
amb data 31 de maig de 2019, a favor del senyor Marc Pedrosa Revilla i de que han estat
formulades les declaracions de béns patrimonials, així com les causes de possibles
incompatibilitats i sobre les activitats que puguin proporcionar ingressos econòmics, als efectes de
la seva inscripció en el corresponent registre d’interessos, tal i com està previst a l’article 75 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es procedeix pel senyor Marc
Pedrosa Revilla a prestar jurament o promesa del càrrec de conformitat amb la fórmula establerta
en el Reial Decret 707/1979, d’1 d’abril, el qual es realitza en els següents termes:
“Sr. Marc Pedrosa Revilla, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament d’Aiguafreda, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
Sr. Marc Pedrosa Revilla: “Per Aiguafreda, per Catalunya, en solidaritat amb els presos i exiliats
polítics, amb la convicció d’aplicar el resultat de l’1 d’octubre i per imperatiu legal, sí, ho prometo.”
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Tot seguit, senyor Alcalde President manifesta: atès que s’han complert els requisits legalment
previstos per l’adquisició de la condició de Regidor, el Ple declara al Sr. Marc Pedrosa Revilla
possessionat del seu càrrec. Aprofita també per donar-li, en nom de la resta de membres del
consistori, l’enhorabona i desitjar-li molts encerts en la seva nova tasca de regidor.
Amb la vènia de la Presidència, el nou regidor Sr. Pedrosa, dirigint-se al presents manifesta:
“Gràcies a tothom. Com a cap de llista vull donar les gràcies públicament als regidors sortints
d’Esquerra, en David Salvans i en Josep Sellas; moltes gràcies per aquest camí que vareu iniciar fa
quatre anys i que continuarem en els propers mandats. Gràcies!
Vull recordar-vos que Esquerra farà una oposició ferma, dura, constructiva i objectiva. Estarem
atents a tot el que passi al poble. Estarem molt a sobre de tots els passos que es donguin des de
l’equip de govern. Sempre amb diàleg, sempre amb mà estesa, sempre amb transparència. Sempre
per fer d’Aiguafreda un poble millor.
Farem tot el possible per a que es porti a terme el nostre Pla d’Acció Municipal, un document
pensat per a que es beneficiïn tots/es els aiguafredencs/ques, no només els nostres votants.
Tenim una responsabilitat enorme, hem doblat regidors i això ens encoratja i ens demostra que
estem fent bé les coses i que la política municipal d’Esquerra és la millor. Aquest és un pas més en
el camí per fer d’Aiguafreda un referent en municipalisme.
Moltes gràcies a tots i a totes per venir, esteu sempre convidats als Plens. Per Catalunya i, sobretot,
per Aiguafreda. Gràcies!”

SEGON.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.
L’Alcalde dóna la paraula a la Secretària que fa la lectura literal de la següent proposta:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març , que
van tenir lloc el passat dia 26 de maig i constituït el nou Ajuntament el passat dia 15 de juny, es fa
necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les sessions
del Ple.
Atès que en conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple Local pot celebrar sessions ordinàries o
extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat
trimestral, a la vista del que preveu l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, abans esmentada,
en la seva nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d'abril i l’article 98 del Text Refós Català.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis
anteriorment esmentades proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- APROVAR la proposta de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament,
que de conformitat amb allò establert en l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es celebraran els
mesos de març, juny, setembre i desembre de cada any en una data que coincideixi amb el dimarts
proper al dia 15 del mes.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als Caps dels
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.”
Tot seguit, el Sr. Alcalde, informa que s’ha de fixar el règim de sessions del ple. Que amb aquesta
finalitat es proposa el mateix règim que hi havia fins ara. Quatre sessions ordinàries a l’any més les
extraordinàries que puguin sortir. De moment, només s’ha fet la sessió de constitució de la nova
corporació i presa de possessió de l’alcalde i, la d’avui, que ambdues són extraordinàries. Es
possible, que se n’hagi de fer una altra abans de vacances que també serà extraordinària. Com que
el règim de sessions s’ha d’acordar per ple es sotmet aquest punt a votació.
Llavors, l’Alcalde pregunta als grups municipals si volen intervenir. Com que cap no ho demana,
posa la proposta a votació. Practicada aquesta s’aprova per deu (10) vots a favor (Junts per
Aiguafreda i ERC-AM) i una (1) abstenció de la CUP-Amunt.

TERCER.- ESTABLIMENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
L’Alcalde dóna la paraula a la Secretària, que dóna lectura literal de la següent proposta:
“L’article 48.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix que:
“Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants
i en els de menys quan ho acorda el ple de l’Ajuntament o ho estableix el reglament orgànic
d’aquest.”
D’altra banda l’article 54 de dit Decret estableix que,
“54.1.- La Comissió de govern és integrada per l’Alcalde o Alcaldessa i un nombre de Regidors no
superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurament per l’Alcalde o
Alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Ple.
54.2.-Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L’assistència a l’Alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l’Alcalde o alcaldessa o altre òrgan municipal li deleguin i les que li
atribueixin les Lleis.”
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D’acord amb la normativa exposada, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ESTABLIR la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Aiguafreda de conformitat amb allò
establert en l’article 48.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que està integrada en els termes previstos a
l’article 54.1 de dit Decret i tindrà les competències que li delegui el senyor Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament o la normativa que es pugui dictar.
Segon.- ACORDAR que les reunions de la Junta de Govern Local es celebraran cada quinze dies, en
dimarts, no festiu, a les 20 hores, llevat que coincideixi amb algun Ple, la qual cosa provocarà un
canvi d’hora.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als Caps dels
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu: En aquest punt es segueix la dinàmica que es seguia fins ara,
proposant fer una Junta de Govern cada 15 dies; i, pregunta, si algun grup municipal vol intervenir.
El regidor d’ERC, Sr. Francesc de Borja Pons, pregunta: quins regidors són membres d’aquestes
Juntes de Govern?
El Sr. Alcalde respon: Són els regidors que formen part de l’equip de govern, en aquest cas, els sis
regidors de la candidatura de Junts per Aiguafreda.
El regidor d’ERC, Sr. Salvador Pujol, comenta: Això no és legal. La Junta de Govern no pot estar
constituïda per més d’un terç del nombre de regidors de la Corporació; per tant, no s’està complint
la llei. Poden assistir-hi. Les coses s’han de començar a fer bé.
El Sr. Alcalde li contesta que els que es conviden a formar-ne part, són els tinents d’alcalde, que en
aquest cas són tres persones; però l’Alcalde pot decidir convocar altres persones, que poden ser
els altres regidors o, com també podrien ser, si s’escaigués, persones del carrer.
A continuació es sotmet a votació la proposta: Aquesta queda aprovada per sis (6) vots a favor
(Junts per Aiguafreda) i cinc (5) abstencions (ERC-AM i la CUP-Amunt).
QUART.- DETERMINACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
La Secretària dóna la lectura literal de la següent proposta:
“D’acord amb el que estableix l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, la Comissió Especial de
Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El
número de membres és proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o igual per a cada
grup. En aquest últim cas, s’aplica el sistema de vot ponderat.
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Vista la normativa esmentada es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ESTABLIR que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada per un membre de cada
grup municipal i el vot serà ponderat segons la representació del seu grup en el Ple.
Segon.- DETERMINAR que els membres de cada grup municipal que formaran part de la Comissió
Especial de Comptes seran:
Pel grup municipal de Junts per Aiguafreda
Titular: Miquel Parella i Codina
Suplent: Gemma Brunet i Ferrer
Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord municipal
Titular: Marc Pedrosa i Revilla
Suplent: Francesc de Borja Pons Llabrés
Pel grup municipal de CUP
Titular: Israel Calvache Masuet
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als Caps dels
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.”
Tot seguit, l’Alcalde pregunta si els demés grups municipals volen intervenir. Com que cap no ho
sol·licita; sotmet la proposta a votació. Practicada aquesta, és aprovada per unanimitat. Vots a
favor: onze (11), tots els membres de la corporació.

CINQUÈ.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
A continuació, la Sra. Secretaria procedeix a donar la lectura de la proposta,
“D’acord amb allò establert a l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- El NOMENAMENT dels següents representants de l’Ajuntament a les diferents entitats:
Sra. Gemma Brunet Ferrer
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Miquel Parella Codina i Sra. Gemma Brunet Ferrer
Parc Natural del Montseny
Sr. Pere Molera Puig
Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent
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Sr. Enric Cruells Carrió i Sr. Pere Molera Puig
Agrupació de Defensa Forestal Montseny-Ponent
Sr. Miquel Parella Codina
Consorci Teledigital Granollers i el seu ens depenent VOTV
Sr. Miquel Parella Codina
Consorci per a la Defensa del Riu Besòs
Sr. Gemma Brunet Ferrer
Consorci de Promoció Turística del Vallès Oriental
Miquel Parella Codina i Sra. Enric Cruells i Carrió
Mancomunitat La Plana
Sr. Pere Molera Puig
Associació intermunicipal per l’Esport
Sr. Pere Molera Puig
Centre d’atenció d’animals de companyia
Sr. Miquel Parella i Codina
Aigües Osona Sud
Segon.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps dels diferents
Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.”
Intervé, el Sr. Alcalde, que comenta: La proposta de designació de representants de l’Ajuntament a
les entitats, algunes són forçoses ja que el representant ha de ser l’alcalde i, en la resta de casos
s’ha tingut en compte el repartiment de regidories. Cada regidoria trobarà la seva afinitat en
l’òrgan que li toca representar.
El senyor Alcalde s’interessa per si els grups municipals hi volen dir alguna paraula. A continuació
es sotmet la proposta a votació. Practicada aquesta resulta aprovada per sis (6) vots a favor (Junts
per Aiguafreda) i cinc (5) abstencions (ERC-AM i la CUP-Amunt).

SISÈ.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DELS PORTAVEUS
Llavors el President informa que d’aquest punt no es farà votació perquè només és per donar-ne
compte.
Es dóna lectura literal de la proposta:
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“D’acord amb allò establert en l’article 25 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dona
compte al Ple sobre la Constitució dels diferents Grups Municipals i del nomenament dels seus
portaveus:
Grup JUNTS PER AIGUAFREDA:
Portaveu: Miquel Parella i Codina
Suplent: Enric Cruells i Carrió
Grup ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL:
Portaveu: Salvador Pujol Carbonell
Suplent: Marc Pedrosa i Revilla
Grup LA CUP:
Portaveu: Titular: Israel Calvache i Masuet
La Corporació en queda assabentada.

SETÈ.- RÈGIM DE DEDICACIÓ I INDEMNITZACIONS DEL SENYOR ALCALDE I REGIDORS/ES.
A petició de la Presidència, la Secretària dóna la lectura literal de la següent proposta:
“En compliment del que disposa els articles 75, 75 bis y 75 ter. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, l’article 13 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
Tanmateix, els regidors i regidores de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació
parcial percebran indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, en la quantia assenyalada pel Ple.
Per tot això, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- ESTABLIR que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els
seus càrrec amb la dedicació total o parcial i retribucions següents:
•

Sr. Miquel Parella i Codina. Alcalde i responsable de les àrees d’Alcaldia, Cultura, Patrimoni,
Urbanisme (compartida): dedicació parcial del 40%, que comporten un mínim de 16 h
setmanals en horari laboral i amb una retribució bruta de 20.447,90 € anuals, a abonar en
catorze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social. La dedicació al càrrec,
segons aquest règim, comporta no percebre cap altra indemnització per assistència a plens,
comissions o juntes del mateix ajuntament
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.A efectes de compliment de la Llei d’Incompatibilitats, aquesta dedicació és complementària a
la seva pròpia laboral vinculada a un lloc de treball públic (Departament de Territori i
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya).
Segon.- ESTABLIR a favor dels membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni
dedicació parcial, la percepció d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, en les quanties següents:
•
•
•
•
•
•
•

A Plens: 80 euros.
A la Comissió Especial de Comptes: 80 euros.
A Junta de Govern Local: 300 euros.
Al consell de Regidores i Regidors: 200 euros.
Indemnització en concepte de dietes: 24 euros, cada jornada, prèvia justificació mitjançant
comprovant.
Indemnització per desplaçaments en vehicle propi: 0,19 euros per Km., prèvia justificació.
Indemnització per despeses ocasionades per peatges de carretera i per aparcament: l’import
de la despesa realitzada, prèvia justificació mitjançant comprovant.

•
Tercer.- DISPOSAR que tant les retribucions com les indemnitzacions i assistències meritades pels
membres de la Corporació seran efectives des del primer de juliol de 2019.
Quart. ESTABLIR que les indemnitzacions als diferents grups municipals a partir del primer de juliol
seran de la quantia següent:
• Per Grup Municipal: 300 euros anuals
• Per Regidor: 100 euros anuals.”
Aquests imports es pagaran trimestralment, abonant-los en el compte bancari que cada Grup
Municipal determini.”
Cinquè.- Publicar els precedents acords en el BOP i en la seu electrònica d’aquesta entitat, donant
trasllat als efectes previstos a l’article 65 de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las
bases del Règim Local, a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma de Catalunya.”
Finalitzada la presentació; l’Alcalde-President obre el debat, abans però en relació al primer punt
de la proposta presentada, comenta:
“Vull fer un aclariment per explicar d’on surten aquests diners i la jornada que hi podré dedicar.
D’entrada per la feina que estic fent, que també és pública, és una feina que, per contracte,
m’obliga a fer 40 hores i no la puc assimilar a les 37.30 hores que es fan a l’Ajuntament, és a dir,
aquesta l’haig d’assimilar a l’altre, la de 40 hores. La dedicació del 40% comporta aquestes 16
hores setmanals, que són dos dies de 8 hores, si fossin amb 37,50 hores, hauria de dedicar-hi dos
dies de 7.30 hores dins de l’horari laboral faig una hora més. També, tinc flexibilitat per combinarme en cas de necessitat d’alcaldia, sempre i quan compleixi les hores que em toquen tant d’una
banda com de l’altra.
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“I aquesta part també és important de recordar per com afecta al pressupost. En aquest sentit els
reparteixo a tots vostès una explicació de la situació en què es troba l’Ajuntament d’Aiguafreda.
Des de serveis administratius m’han passat la proposta de llei de bases de règim local actualitzada
a gener de 2019 que diu quantes persones poden dedicar-se amb dedicació exclusiva o parcial a
l’Ajuntament d’Aiguafreda. Pel cas que ens ocupa, en aquesta franja de 2.000 a 3.000 habitants, hi
poden dedicar-s’hi dos càrrecs electes amb dedicació exclusiva. En el cas que no tinguin dedicació
exclusiva, es permetria que hi hagués, a més a més, un eventual. L’Ajuntament d’Aiguafreda, en
aquests moments, podria destinar dues persones amb dedicació exclusiva i prou o dues persones
amb dedicació parcial i, a més, una d’eventual. La retribució total anual que li correspon és de
42.452 euros bruts. Aquesta quantitat s’extreu a partir del total que son 106.000 euros que
correspon al barem que l’estat fixa per calcular totes les retribucions que estan per sota d’aquesta
quantitat.
“A continuació poden veure el càlcul que correspon al nostre cas. No està regulat el percentatge
que em tocaria de percebre amb aquesta dedicació de 40 hores en el cas d’un municipi que va de
2.000 a 3.000 habitants. L’única retribució que està regulada és la dels municipis per sota de 1.000
habitants que és la que hem agafat de referència. Així ens ho han dit des del servei de gestió i de
nòmines de la Diputació de Barcelona i que marca els següents paràmetres: per una dedicació del
75% cal fer un descompte del 70% de la retribució del secretari d’estat, passa el mateix amb el 50,
amb el 25 i a partir d’aquí el que correspon per un 40% és aquest descompte del 82% en relació del
total, això correspon a la quantitat de 19.103 euros. Aquí s’hi ha de sumar aquest hora setmanal
comentada abans, que em toca per igualar-me a l’horari de 40 hores de l’altre feina i d’acord amb
el preu de 25,19 euros l’hora, és la que es paga per un titulat A1, dona aquest total de 20.447,90€
anuals. Aquesta és, doncs, la meva retribució bruta anual.
“Més enllà d’aquí havíem pensat i així ho vaig dir en el dia del ple de la constitució que seria
interessant que, com que no hi puc dedicar tot el temps, que hi hagués una altre persona que
pogués acompanyar-me. De moment ho hem desestimat. Els regidors, pel tipus de relació laboral
que tenen, poden tenir una certa flexibilitat per venir als matins a l’Ajuntament i donar un cop de
mà en les tasques que facin falta.”
I en relació al segon punt de la proposta, l’Alcalde-President, informa:
“Els imports de les indemnitzacions no s’han tocat, són els mateixos que es va aprovar fa 4 anys. Hi
ha una norma no escrita a l’Ajuntament d’Aiguafreda conforme les percepcions a regidors i
regidores, per assistència a plens i per quilometratges es toquen un cop cada 8 anys. La proposta
actual es va aprovar fa 4 anys de manera que correspondria a l’Ajuntament del 2023 si la vol tornar
a tocar. L’única diferència que hi ha és que abans l’alcalde no tenia dedicació exclusiva i tenia una
percepció d’un total per presidir Juntes de Govern que aquí s’ha suprimit. Vull fer esment d’aquella
consulta que se’ns va adreçar sobre si calia que el Consell de Regidors es constituís amb un punt
específic tal com s’ha fet per la Junta de Govern i feta la consulta amb un gestor ens ha dit que,
d’entrada, no caldria pel fet que el 2011 es va crear però no en el Ple de constitució, sinó que es va
crear en un Ple posterior on un dels punts de l’ordre del dia va ser la creació del Consell de Regidors,
per suport a l’alcalde tal com es justifica a la mateixa acta, que és la de 5 de juliol de 2011. En
aquesta s’especifica que formaran el Consell de Regidors, l’alcalde i els regidors i regidores que
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ostentin delegació d’atribucions de l’alcalde que són les atribucions que repartirem en el punt que
ve a continuació. Com que no és una designació nominal i atès que aquesta norma no ha estat
revocada, continua valent en el sentit que hi ha una assignació de persones que són aquelles que
tindran atribucions de l’alcalde. Aquesta es l’explicació que ens han dit: que d’entrada no caldria
incloure les persones segons la resposta a la consulta feta. De totes maneres, això ho deixaré a
potestat del Secretari o Secretària que ens arribi hi serà ell/a qui haurà de dictaminar si en un Ple
cal nomenar les persones. En qualsevol cas, en el Ple de repartiment de cartipàs que es va fer 4
anys no s’hi va fer constar.”
Llavors, pren la paraula, el Sr. Salvador Pujol d’ERC, que en relació al segon punt de la proposta,
diu: “Que està claríssim que teniu majoria absoluta, amb aquest cas el que permetin, però
considero que si Aiguafreda no te rumb definit, seria el reglament d’organització municipal, aquest
tipus d’acord les persones no són les mateixes, no costa res de tornar-ho a presentar. A mi m’han
contestat el contrari. Agafem la part del municipi de menys de 3.000 habitants que ens agrada, les
juntes de govern ens agrada, les comissions informatives no ens agrada, perquè dona peu a que
tots els de l’oposició hi puguem participar les que són llei no obligades, no les agafem, però si que
en creem un de regidors i regidores, que tampoc és obligat, considero que en el proper Ple s’hauria
d’incloure tal com es va fer l’any 2011 i quedaria totalment definit i no hi hauria res a discutir”.
El Sr. Alcalde li contesta: “La resposta que he donat no és meva, m’he assessorat i és la que m’han
donat. Com li he dit, ho sotmetré a consideració quan tinguem la persona que ho porti i que serà la
nomenada per ocupar el càrrec de secretària de la corporació que és la que ho ha de valorar, però
atès que en el ple d’ara fa 4 anys de repartiment de cartipàs no hi va constar i l’acord tampoc no ha
estat revocat ni invalidat creiem que té validesa per poder-ho fer ara, de manera que amb aquest
punt queda justificada la formació del Consell de Regidors.
No havent-hi més intervencions, el President sotmet la proposta a votació i practicada resulta
aprovada per sis (6) vots (Junts per Aiguafreda) i cinc (5) abstencions (ERC–AM i la CUP-Amunt).

VUITÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS
D’ALCALDE I DELEGACIÓ D’ÀREES.
La Secretària procedeix a la lectura literal del Decret, que a continuació es transcriu:
En MIQUEL PARELLA I CODINA, Alcalde-President d’aquest Ajuntament des del passat dia 15 de juny,
d’acord amb el resultat de les Eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, amb la finalitat
d’organitzar el funcionament de l’Ajuntament d’Aiguafreda durant aquest mandat municipal, de
conformitat amb allò establert en els articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 20 a 23 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en la seva nova redacció donada
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i articles 43, 44 i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, proposa al plenari l’adopció dels següents acords:
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Primer.- DESIGNAR Primer Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local al Regidor senyor
Enric Cruells i Carrió.
Segon.- DESIGNAR Segon Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local a la Regidora
senyora Elena Font i Sala .
Tercer.- DESIGNAR Tercer Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local a la Regidora
senyora Gemma Brunet i Ferrer.
A aquests els hi correspondrà substituir per aquest ordre al senyor Alcalde en els casos d’absència,
malaltia i impediment que impossibiliti a aquest per a l’exercici de les seves atribucions, així com
desenvolupar les funcions d’alcalde en el supòsit de vacant d’alcaldia fins que prengui possessió el
nou alcalde.
Quart.- DELEGAR la gestió ordinària de les seves atribucions compreses en les següents àrees:
4.1.- En el 1er. Tinent d’Alcalde, senyor Enric Cruells i Carrió:
Urbanisme (regidoria compartida)
Planejament urbanístic
Obres publiques i privades
Serveis tècnics municipals
Manteniment i Serveis Municipals
Manteniment d’equipaments municipals
Gestió de Serveis municipals (brigada, neteja)
Governació (regidoria compartida)
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Governació
Gestió del servei de Vigilants Municipals
Festes (regidoria compartida)
Programació d’activitats festives i equipaments destinats a aquestes activitats.
4.2.- En el 2on. Tinent d’Alcalde, senyora Elena Font i Sala:
Sanitat i Serveis Socials
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Sanitat (CAP Aiguafreda)
Benestar i serveis socials i Gent Gran
Habitatge públic
Cooperació
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Joventut (regidoria compartida)
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Joventut
4.3.- En la 3a. Tinent d’Alcalde, senyora Gemma Brunet i Ferrer:
Governació (regidoria compartida)
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Governació
Gestió del servei de Vigilants Municipals
Personal
Hisenda
Turisme
Promoció Turística
En el cas d’Hisenda vull fer una observació i és que la regidoria d’Hisenda ha passat a anomenar-se
Tresoreria a nivell de funcionament intern. Fins fa relativament poc el regidor que portava
Hisenda que ara és Tresoreria tenia signatura juntament amb l’Alcalde i la Secretària. Això ara ha
canviat, el regidor no pot signar, sinó que supervisa les qüestions relacionades amb Hisenda. Qui
signa és tresoreria i correspon exclusivament a la Secretària, a la interventora econòmica i a
l’Alcalde.

4.5.- En el regidor senyor Pere Molera Puig:
Esports
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Relació amb les entitats esportives
Promoció de l’Esport
Joventut (regidoria compartida)
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Joventut
Festes (regidoria compartida)
Programació d’activitats festives i equipaments destinats a aquestes activitats.
Medi Ambient i Sostenibilitat
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Desenvolupament Agenda 21, inclosa la defensa de cursos fluvials del terme
Gestió de Residus (Mancomunitat La Plana)
Atenció animals de Companyia
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4.5.- En la regidora senyora Montserrat Plata i Puig:
Ensenyament
Equipaments destinats a activitats relacionades amb l’àrea
Ensenyament
Comerç i ocupació
Comerç i consum
Indústria i Servei d’Ocupació Local
4.6- Reservant-se per l’Alcaldia les següents àrees:
Alcaldia
Representació Institucional
Administració General
Comunicació
Aigua potable
Cultura
Activitats, patrimoni i projectes culturals
Patrimoni Històric
Recuperació, catalogació, protecció i difusió del Patrimoni Històric
Urbanisme (regidoria compartida)
Planejament urbanístic
Obres publiques i privades
Serveis tècnics municipals
Les delegacions de la gestió ordinària de les àrees esmentades abasten les facultats de dirigir els
serveis corresponents i gestionar-los. Els actes administratius seran resolts per l’Alcaldia o per la
Junta de Govern Local.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.
Sisè: DONAR-NE compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri; notificant-la
personalment a tots els interessats, i publicar-la al Butlletí Oficial de la província als efectes legals
corresponents, sense perjudici que la seva efectivitat serà a partir del dia següent de la seva
adopció.
Pren la paraula el senyor Alcalde indicant que és un punt informatiu que no s’ha de sotmetre a
votació, però si tenen algun comentari a fer-hi, ho poden fer.
La Corporació en queda assabentada.
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NOVÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE SECRETÀRIAINTERVENTORA ACCIDENTAL DE LA CORPORACIÓ.
Abans de llegir la proposta informe, l’Alcalde-President, sobre aquest punt de l’ordre del dia,
comenta: “La situació que ens trobem a l’Ajuntament en aquets moments és de precarietat, perquè
per donar sortida a molts temes cal la figura de la secretària i aquesta figura no hi és. La secretària
titular, des del gener del 2019 va demanar una excedència voluntària. La funcionària que la va
substituir, que era advocada i tècnica de l’administració general de l’Ajuntament, va exercir la
secretaria durant 6 mesos i ha plegat ara per una oferta millor de feina que ha trobat a Barcelona.
Ens hem trobat sense la secretària i sense la persona que, per titulació i coneixements, portava la
seva substitució, aquest fet ha comportat haver d’assessorar-nos per un assessor extern hi haver de
nomenar de manera accidental a la Sra. Anna Maria Pascual Blanch, a qui vull agrair el seu esforç i
compromís pel fet que, no és fàcil en la seva situació, haver d’assumir aquesta tasca, de manera
que aquesta explicació serveixi per justificar si hi hagut algun retard o en els propers dies no es pugi
atendre alguna situació. En paral·lel dir que s’estan fent entrevistes per cobrir les places de
secretària i també la de persona amb titulació de nivell A1.
Llavors la Presidència requereix a la Secretària que procedeixi a llegir el Decret. Aquest copiat és
com segueix:
“Atès que la funcionària na Marta Sánchez Ruiz, tècnica d’Administració General d’aquest
Ajuntament que exercia accidentalment les funcions de secretària-interventora en virtut de la
Resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 21/01/2019, passa a la situació
d’excedència voluntària amb efectes del dia 17/6/2019 en virtut del Decret de l’Alcaldia núm.
33/2019 de data 14/6/2019, fet que comporta el seu cessament en aquesta Corporació local.
Atès, per altra banda, que la titular del lloc de treball d’aquest Ajuntament de secretàriainterventora, (reservat a funcionaris de l’escala d’administració local amb habilitació de caràcter
estatal, subescala secretaria-intervenció), senyora Lourdes Hurtado Torralba es troba en comissió
de serveis en un altre Ajuntament des del dia 14 de gener de 2019, pel termini d’un any.
Atès que per tal de garantir el normal funcionament de l’Ajuntament cal cobrir de forma
immediata el lloc de treball de secretaria-intervenció.
Atès que la provisió de l’esmentada lloc de treball haurà de ser de forma provisional per quan es
tracte d’un lloc de treball reservat a funcionaris de l’escala d’administració local amb habilitació de
caràcter estatal, subescala secretaria-intervenció.
Ates el que disposa el articles 48 i 49 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, i, davant la
impossibilitat d’incorporar un funcionari de carrera de la subescala corresponent, cal convocar les
proves selectives per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí.
Atès que mentre no es resolt l’esmentada convocatòria, es imprescindible nomenar un funcionari/a
de carrera de la Corporació perquè assumeixi accidentalment les funcions de secretari-interventor.
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Vistes les atribucions conferides a l’alcaldia conforme el que disposa l’article 21,apartat 1r, lletres
h-k-m, de la Llei 7/1085, de 2 d’abril, reguladores de les Bases de Règim Local, RESOLC:
Primer.- NOMENAR, amb caràcter accidental, la senyora ANNA MARIA PASCUAL BLANCH, amb
DNI 37.679.918-F, funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Aiguafreda per ocupar el lloc de treball
de secretari-interventor d’aquest Ajuntament amb efectes des del dia 17 de juny de 2019 i fins a la
provisió reglamentària del lloc de treball per un funcionari de carrera de la subescala esmentada o
fins que, alternativament, conclogui el procediment de selecció pública que haurà de convocar-se,
per tal de poder proposar a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya el nomenament de funcionari/ària interí/na per ocupar el lloc de treball de secretariaintervenció, tot respectant les previsions del articles 48 i 49 del RD 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
estatal.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i DONAR TRASLLAT de la mateixa
a la Direcció General d’Administració Local als efectes oportuns.
Tercer.- DONAR-NE compte al plenari de la Corporació en la propera sessió ordinària que se celebri.
Pren la paraula el senyor Alcalde indicant que és un punt que es merament informatiu i que no
s’ha de sotmetre a votació, però si tenen algun comentari a fer-hi, ho poden fer.
La Corporació en queda assabentada.
I sense res més a tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió a les 20.35 hores del vespre, de la qual
s'estén la present acta que signa l'Alcalde-President, amb mi, la Secretària accidental de la Corporació,
que en dono fe.
L'Alcalde
Miquel Parella Codina

La Secretària Interventora acctal.
Anna Mª Pascual Blanch
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