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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2022 (NÚMERO 

4/2022) 

 

ASSISTENTS:      Alcalde   Sr. Miquel Parella Codina 

 

Regidors:          Sr. Enric Cruells Carrió 

Sra. Elena Font Sala 

Sra. Gemma Brunet Ferrer 

Sr. Pere Molera Puig 

Sra. Montserrat Plata Puig 

Sr. Marc Pedrosa Revilla 

Sr. Salvador Pujol Carbonell 

Sra. Cristina Martín Sanglas 

Sra. Anna Asensi Urrea 

 

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

seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els regidors/es assenyalats 

més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la Corporació, la senyora Meritxell 

Pedrosa Puigbarraca Puigbarraca i la Tècnica d’Administració General, Maria Bonet Pujol, prèvia 

comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre legal de membres que formen la 

corporació municipal, per iniciar la sessió extraordinària plenària convocada pel dia d’avui. 

 

El Sr. Alcalde excusa la presència del senyor regidor Borja Pons Llabrés. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
 
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE OBRES DE LA NOVA BIBLIOTECA 
D’AIGUAFREDA  
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

I.- ANTECEDENTS  
 
En data 25 de maig de 2022 el Director facultatiu de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, 
expedient de contractació núm. 766/2021, emet acta de paralització de les mateixes per abandonament 
unilateral i general de l’obra per l’empresa constructora ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL, amb NIF 
B62752316. 

 
Amb data de resolució 26 de maig de 2022 consta declaració de concurs de l’adjudicatari de les obres, 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL, núm. procediment 618/2022. 

 
Vista la sol·licitud de cessió contractual presentada en data 8 de juliol de 2022 per COSPLAAN OBRAS Y 
SERVICIOS LAANIT, S.L., amb NIF B63392955, núm. registre d’entrada 2022-E-RE-359. Així com l’acta, 

mailto:aiguafreda@diba.cat


 

 
Plaça de l’Ajuntament, 1 ·  08591 AIGUAFREDA (Barcelona) ·  tel. 93 844 22 53  fax  93 844 21 85 

E-mail: aiguafreda@aiguafreda.cat  www.aiguafreda.cat 
 

formalitzada en data 3 de juny de 2022 davant del notari Miguel Benet Mancho, de protocol·lització del 
document de data 23 de maig de 2022 pel qual ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. amb NIF B62752316, 
adjudicatari de les obres d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda (expd.766/2021) per import 
648.914,04 euros sense IVA, cedeix a COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT, S.L. la seva condició de 
contractista de les obres esmentades. 

 
En data 11 de juliol de 2022 l’Alcaldia ha emès provisió disposant que els serveis tècnics d'aquest 
Ajuntament emetin el corresponent informe sobre el compliment dels requisits exigits en l'article 214 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com s’emeti informe de 
Secretaria per dur a terme la cessió del contracte indicat anteriorment. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 
-Articles 111.4, 214 i Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es traslladen a 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. 
-Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques de Catalunya.  
-Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
-Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte les de dret 
privat.  
 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
Vist que la cessió contractual, és possible quan obeeixi a una opció inequívoca dels plecs, i dins dels 
límits recollits en l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a 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. 
 
Atès que l’empresa COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. ha aportat acta de protocol·lització 
atorgada davant el Notari de Mataró, el senyor Miguel Benet Mancho, del contracte de cessió de posició 
contractual que, en data 23 de maig de 2022, van signar les empreses cedent  i cessionària. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 14 de juliol de 2022 favorable a la cessió 
contractual de les obres d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda.  
 
Vist l’informe de secretaria de data 14 de juliol de 2022 amb relació al compliment  dels requisits exigits 
en l'article 214 de la LCSP.  
 
Atès que COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. ha constituït la corresponent garantia definitiva, 
per import TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(32.445,70 €) euros. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a 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. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda l’adopció dels següents 
ACORDS:  
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PRIMER.- AUTORITZAR la cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb NIF núm.  
B63392955, de la contractació de l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, següent: 
 

Núm. Exp. 766/2021 

Denominació de l’obra 
Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca 
d’Aiguafreda 

Adjudicatari/a de les obres, cedent ABOLAFIO CONSTRUCCIONS,SL- B62752316 

Preu d'adjudicació (21% d’IVA inclòs) 785.185,99 € 

Termini d’execució 10 mesos 

Garantia definitiva 32.445,70 € 

Director/a de l’obra Jordi Llongueras Torrent 

Data signatura contracte 08.11.2021 

Data inici execució 13.12.2021 

 
SEGON.- Donar per vàlida la documentació que obra a l’expedient de la cessió del contracte de les obres 
d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, entre el cedent ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L., i la 
cessionària COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., d’acord amb els requisits que preveu l’article 
214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, restant la part cessionària, a 
partir d'aquest moment, subrogada en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 
TERCER.- Notificar a ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. i COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. el 
present acord.  

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que aquest punt significa la represa d’obres de la biblioteca. 
Com és conegut, van haver-hi problemes amb l’empresa adjudicatària de l’obra, ja que aquesta va fer 
fallida. Actualment, es troba en concurs de creditors. Una vegada rebuda la notificació, es va iniciar el 
procediment per cercar una nova empresa que s’encarregués de la continuïtat de les obres. Tot i que 
primer es va contactar amb les empreses que havien quedat per darrere en el concurs, aquestes no 
van mostrar interès i Abolafio Construccions, S.L. va proposar cedir i continuar l’execució del contracte 
a Cosplaan Obras y Servicios Laantit, S.L., assumint els fonaments del contracte inicial. Si aquesta em-
presa no hagués acceptat la continuïtat de les obres, s’hauria d’haver anat a un nou concurs, que im-
plicaria una nova relació de preus segons dades ITEC pel tema dels increments dels materials, que són 
fluctuants a l’alça. I hauria significat un cost que en aquests moments l’Ajuntament no hauria pogut 
assumir i un període de mig any on l’obra hauria quedat encallada. Tot i que es possible que per l’in-
crement de preus esmentats, i d’acord amb la llei de contractes ens toqui fer un increment del cost 
total de l’obra, que representa una part petita al costat del que suposaria tornar a començar de zero.  

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la proposta 
efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) 
vots a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Muni-
cipal CUP-Amunt Aiguafreda.  
 
 
SEGON.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
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I.- ANTECEDENTS  
 
L’Ajuntament d’ Aiguafreda 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 la corporació. 
 
El Ple de la Corporació en data 28 de juliol de 2020 va aprovar una modificació de la relació de llocs de 
treball esmentada.  
 
No obstant, el món local viu sotmès a canvis constants i la Corporació s’ha de professionalitzar i adaptar 
a les nombroses exigències introduïdes no només per canvis normatius, sinó també a conseqüència de 
canvis socials, econòmics etc. En aquest sentit, la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 fa 
recomanable la destinació de més recursos destinats al col·lectiu jove, l’ampliació de serveis com la 
Biblioteca municipal o el cementiri requereixen una adaptació dels llocs de treball de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, com també la dificultat de provisió definitiva del lloc de treball de Secretari/ària-
Interventor/a. 
 
En data, 13 de juliol de 2022, l’Alcaldia ha dictat provisió indicant la necessitat d’adequar novament la 
Relació de Llocs de treball (RLT) existent a l'Ajuntament. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 

• Els articles 28 i següents de la Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre. 

• L'article 283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

• Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

• Els articles 31 i següents i 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

• Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local. 

• Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

• L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 

•  Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

• El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d'Administració Local. 

 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
L'article 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic estableix que la planificació 
dels recursos humans en les Administracions Públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució 
de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics 
disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, 
promoció professional i mobilitat. 
 
Segons l’establert als articles 25 a 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, la Relació de llocs de treball (RLT) es concreta en l’expressió 
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ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels llocs 
existents a l’organització i correspon tant a funcionaris, com al personal eventual i al laboral.  
 
Mitjançant les relacions de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de 
realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas del personal 
funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada 
lloc de treball. 
 
La proposta de modificació de la RLT ha de ser objecte de negociació col·lectiva. 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, és procedent la negociació de les 
condicions esmentades amb les organitzacions sindicals. 
 
Correspon al Ple l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, per majoria simple. La 
modificació s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, termini durant el qual els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions que 
considerin pertinents. La modificació de la RLT es considerarà definitivament aprovada si durant el citat 
termini no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Vista l’Acta de la Mesa de Negociació, de data 14 de juliol de 2022, en la qual s’acorda aprovar la 
modificació de la Relació de Llocs de treball consistent en la creació dels llocs de treball de Tècnic/a 
auxiliar dinamitzador/a juvenil, Tècnic/a auxiliar de Biblioteca, Operari/a de manteniment responsable 
de cementiri, Operari/a qualificat/da de la Neteja Viària, la modificació del lloc de treball de Tècnic de 
Contractació i Secretaria, i l’amortització d’un lloc de treball d’operari de manteniment i el lloc de treball 
d’Adjunt/a del/ de la Cap d’Unitat de Serveis Tècnics i Administratius. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, segons fitxes 
descriptives que consten a l’expedient, amb el text següent: 
 

Lloc de treball Modificació 

Denominació: Tècnic/a auxiliar dinamitzador/a juvenil 
Règim i classificació: Laboral 
Dedicació: 12h setmanals 
Dotació: 1 
Sou mensual consolidat: 638,44 
Forma de Provisió: Concurs- oposició 

Nova creació 
 

Denominació: Tècnic/a auxiliar de biblioteca 
Règim i classificació: Laboral 
Dedicació: 100% 
Dotació: 1 
Sou mensual consolidat: 1.557,21 
Forma de Provisió: Concurs- oposició 

Nova creació 
 

Denominació: Operari/a de manteniment responsable de 
cementiri 
Règim i classificació: Laboral 
Dedicació: 100% 
Dotació: 1 
Sou mensual consolidat: 1.434,13 
Forma de Provisió: Concurs- oposició 

Nova creació 
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Denominació: Operari/a de manteniment 
Règim i classificació: Laboral 
Dedicació: 100% 
Dotació: 1 
Sou mensual consolidat: 1.139,10 
Forma de Provisió: Concurs- oposició 

Decrement dotació, 
passa de 2 a 1 

Denominació: Operari/a qualificat/da de la Neteja Viària en caps 
de setmana 
Règim i classificació: Laboral 
Dedicació: 16 h setmanals 
Dotació: 1 
Sou mensual consolidat: 640,64 
Forma de Provisió: Concurs- oposició 

Nova creació 

Denominació: Tècnic/a de Contractació i Secretaria 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració general, 
subescala tècnica. 
Grup: A1 
Nivell Complement de Destí (CD): 24 
Complement Específic (CE): 1.498,36 
Dedicació: 100% 
Dotació: 1 
Forma de Provisió: Concurs- oposició 

Modificació de 
funcions i CE. 

Denominació: Adjunt/a del/ de la Cap d’Unitat de Serveis Tècnics 
i Administratius 
Règim i classificació: Funcionari, escala administració general, 
subescala tècnica. 
Grup: A1 
Nivell Complement de Destí (CD): 24/ o lloc d’origen 
Complement Específic (CE): El que tingui al lloc d’origen 
Complement Específic tram especial: 407,52 
Dedicació: 100% 
Forma de Provisió: Lliure designació 

Amortització 

 
SEGON.- Publicar anunci de la modificació de la RLT en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

TERCER - Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de 
la Generalitat 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa que la relació de llocs de treball és una necessitat de l’Ajuntament 
i respon a una petició dels treballadors d’aquesta casa feta durant molts anys i que finalment es va 
poder establir l’any 2018. Això estableix per cada lloc de treball dels que hi ha aprovats per l’Ajunta-
ment d’Aiguafreda, les condicions, les obligacions i les percepcions de la persona que ocupa aquell lloc 
de treball. Hi havia des de fa temps, la necessitat de fer algunes modificacions, que són les que s’ex-
posen. Totes aquestes han passat prèviament pels representants dels treballadors, els qui ho han va-
lorat i finalment, han decidit donar-hi suport. Del contrari, no hauria passat per ple. 

En primer lloc, la creació d’una plaça de tècnic auxiliar de dinamització juvenil. Un cop recuperada per 
serveis interns de l’Ajuntament la tècnica de joventut, necessitàvem algú que pogués oferir aquest 
servei. No és un horari complet, només és de tardes per atendre el Punt Jove. Una part la posa Aigua-
freda, i la resta Sant Martí de Centelles.  
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En segon lloc, la creació d’una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca. Aquesta figura no és necessària en 
aquests moments, però hi ha un acord amb la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, on 
les biblioteques unipersonals eren inviables. Aiguafreda té la biblioteca més petita de la xarxa, i actu-
alment, només hi treballa una persona. L’acord amb la Diputació estableix que aquesta manté la per-
sona directora de la biblioteca, però la figura del tècnic auxiliar de biblioteca l’ha de posar l’Ajunta-
ment. No sabem quan estarà acabada la biblioteca, però s’ha aprofitat l’avinentesa d’aquesta creació 
per assumir aquesta figura. 

En tercer lloc, la creació d’una plaça d’operari de manteniment i responsable de cementiri. Aquestes 
tasques s’anaven fent sense adjudicació directa pel personal de la brigada, però hi ha un nou factor 
que ha entrat en joc, que són els columbaris. A diferència dels enterraments que van a càrrec de la 
funerària, el tema dels columbaris es gestiona directament des de l’Ajuntament. De manera que, fa 
falta algú que se n’encarregui directament, de la mateixa manera que el manteniment del cementiri. 
El que es proposa en aquest punt, i a la vegada, va lligat amb el següent, és que es suprimeix una plaça 
de brigada i es creï una plaça de brigada exclusiva pel cementiri. 

En quart lloc, la creació d’una plaça d’operari qualificat de neteja viària en caps de setmana. Aquest és 
un problema que se n’ha parlat en ple també, vinculat a l’estat de neteja viària que tenim a Aiguafreda. 
L’equip actual és de dues persones. Una persona fa el detall i l’altra va amb la màquina, però es com-
plementen, i sovint, tenen el suport de la brigada. Malgrat això, és insuficient durant els caps de set-
mana. Des del divendres que es fa el mercat, on es fa l’última repassada, fins el dilluns, no es torna a 
passar més. Molts caps de setmana, especialment durant l’estiu, degut a les activitats a l’aire lliure, el 
poble queda bastant brut i deixat. Això no era possible mitjançant hores extres per part del personal 
existent. No és horari complet, són 16 hores setmanals. 

Finalment, tenim dues modificacions que van lligades. La primera és la modificació de la plaça de tècnic 
de Contractació i Secretaria, que fa les funcions de la següent, que s’amortitza i s’elimina, que és la 
plaça d’adjunt del Cap d’Unitat de Serveis Tècnics i Administratius.  

Pren la paraula el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta si la plaça d’operari de manteniment i respon-
sable de cementiri és exclusivament pel cementiri.  

El Sr. Alcalde aclareix que no. Simplement, és una persona de la brigada que passa a tenir aquesta 
responsabilitat.  

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la proposta 
efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) 
abstencions del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Muni-
cipal CUP-Amunt Aiguafreda.  
 
 
TERCER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021 

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

Atès que finalitzat l’exercici pressupostari de 2021, i en compliment d’allò disposat a l’article 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
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Hisendes Locals, 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 realit-
zada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de do-
cumentació bàsica, complementària i annexos disposats normativament.  

Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2021 han estat elaborats per la Interven-
ció municipal.   

Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament d’Aiguafreda en sessió cele-
brada en data 31 de maig de 2022 va emetre l’informe preceptiu corresponent en relació amb el compte 
general d’aquesta corporació de l’exercici 2021. 

Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de juny 
de 2022, el compte general és objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, 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 acords:  

PRIMER.- Aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2021. 

SEGON.- Remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a Sin-
dicatura 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 Ministeri d’hisenda i administracions públiques. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa que aquest és un pas protocol·lari que s’ha de fer, i que és si no 
donar compte i aprovar per Ple, el que es va aprovar per Comissió de Comptes. Recorda que es va 
celebrar la reunió preceptiva el dia 31 de maig amb els representants de cada grup municipal, per 
poder fer l’aprovació general del compte, on es va poder debatre i explicar com quedava la situació.  

I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la proposta 
efectuada que és APROVADA, per sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, tres (3) 
a favor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del Grup Municipal 
CUP-Amunt Aiguafreda.  

Pren la paraula el Sr. Alcalde per comentar que aquest és el darrer ple abans d’agost. Al setembre n’hi 
haurà dos. Un el dimarts 13 que serà ordinari i l’altre serà un ple monogràfic i extraordinari, només 
amb el punt del canvi de comarca. Per aquest punt se li ha volgut donar un relleu especial i considera 
que seria interessant que hi poguessin ser tots els regidors.  

Abans de tancar el ple, fa un agraïment especial a la Sra. Meritxell Pedrosa Puigbarraca, ja que aquest 
és el seu darrer ple com a Secretaria accidental. Comenta que havia de ser una proposta que havia de 
durar poc temps, però que s’ha acabat allargant molt. Això ens ha permès poder circular i tirar enda-
vant. En conseqüència, agraeix tot aquest temps de dedicació. Exposa que l’Ajuntament continuarà 
sense secretària, ja que no n’hi ha. Les places que van més buscades són les de municipis de més de 
cinc mil habitants.  
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Intervé el regidor d’ERC, el Sr. Pujol i pregunta si el cas de la nova secretària que va fer presa de pos-
sessió del càrrec i posteriorment es va autocessar, ha de passar per ple.  

El Sr. Alcalde aclareix que això es va resoldre. Exposa que el tema d’aquesta secretària els va fer anar 
molt malament.  

Des de Secretaria s’explica també que s’ha resolt amb l’autorització de la direcció general de l’admi-
nistració local. 
 
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 20:18 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 

 

Document signat electrònicament al marge 
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