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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2010 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 10 
Dia: 29/09/2010 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC) 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Valentí Oliveras i Calvo (IC – EuiA) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar i Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
Raül Carrasco i Cubo (CiU) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  29 de setembre de 2010, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Llorenç Ferrer i Alòs prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
10    del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior 28 de juliol de 2010 
2.- Dictamen aprovació Text refós modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament. 
3.- Dictamen aprovació rectificació padró municipal d’habitants a 1-1-2010 
4.- Dictamen aprovació compte general exercici 2009 
5.- Dictamen aprovació expedient modificació crèdit pressupost núm.6/10 
6.- Dictamen acceptació subvenció del PUOSC any 2010 per la construcció Biblioteca  
7.-Dictamen aprovació definitiva modificació estatuts Mancomunitat municipis pel Sanejament. 
8.- Dictamen aprovació derogació ordenança municipal d’activitats i instal·lacions 
Assumptes d’urgència 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
Acord JGL de data 2/9/2010 contractació aux.escola bressol Aida Esteve Segura 
Precs i preguntes 
- Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de Navarcles 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió 28/7/2010. Es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTU AL NÚMERO 11 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 

 
L’expedient de modificació de les normes subsidiàries de planejament número 11 
referent als sectors de l’avinguda de la Generalitat, (sector 1), i carrers del 
Bages,Renaixença i Bartomeu (sector 2) del terme municipal de Navarcles que va ser 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, te com objectiu fer un canvi de qualificacions 
entre dos sectors discontinus per tal d’obtenir sòl d’equipaments al costat de l’actual 
Teatre-auditori i l’Escola de música i sòl de sistemes per implantar-hi en un futur els 
habitatges dotacionals. 
 L’expedient va ser aprovat inicialment en sessió de data 9 de gener de 2008 amb el 
vot favorable de 8 membres i desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total 
de 13 membres que formen la Corporació.  
Un cop sotmès a informació pública, pel període d’un mes, mitjançant edictes de 
convocatòria d’aquesta, publicats al BOP número 17 de data 19 de gener de 2008, al 
DOGC número 5050 de data 17 de gener de 2008 i al l diari regió-7, d’acord amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, , sense que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions, en sessió de Ple municipal de data 26 de març de 2008 el 
document es va aprovar provisionalment, pel vot favorable de 8 membres i 
desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total de 13 membres que formen la 
Corporació. 
Posteriorment, es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que 
va dictar Resolució de data 28 de juliol de 2008 mitjançant la qual es va emetre 
informe en el sentit que calia suspendre la tramitació prevista a l’article 95 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, fins que mitjançant un text refós verificat pel Ple 
Municipal s’incorporin diferents prescripcions, i que són: 
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1.1 la creació i regulació normativa del sistema d’habi tatges dotacionals, com un sistema 
separat del sistema d’equipaments, dotant-lo d’una clau específica, d’acord amb l’article 
34.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme . 
 
1.2. Pel que fa al sector 1, garantir normativament  que els espais lliures entre 
edificacions assoliran una qualitat suficient per a favorir l’intercanvi i reunió de persones 
 

1.3 pel que fa al sector 2,replantejar la situació dels equipaments generals, per la 
situació respecte als edificis de l’entorn no inclo sos dins del sector. Per tant, cal que 
el sòl qualificat com equipaments generals es situï  en el mateix pla de façana que està 
ara, però dividit en dos per tal de garantir divers os accessos a la zona verda, un d’ells 
previst com un accés central a aquesta, que en gara nteixi una obertura com a mínim 
de 30m d’acord amb el plànol annex. 
 
1.4 cal determinar una distància de protecció de l’ edificació annexa proposada 
respecte de l’edifici de l’ermita de Sant Bartomeu,  del sector 2, atès les seves 
característiques arquitectòniques. 
 
Elaborades i redactades aquestes prescripcions pels servies tècnics i jurídics 
municipals.  
 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS  que inclou text normatiu i plànols d’ordenació, 
que s’adjunta a aquest dictamen, de la modificació puntual número 11 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Navarcles, referent als sectors 1 (de l’Av. 
Generalitat) i sector 2 carrers Bages, Renaixença i Sant Bartomeu i que incorpora les 
prescripcions formulades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la seva sessió 
de data 28 de juliol de 2008. 
 
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
aquest Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles, relatiu a la modificació puntual número 11, per la seva aprovació definitiva.  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme Ramon Serra i explica que aquesta modificació 
ja es va aprovar fa dos anys però que la Comissió d’Urbanisme va suspendre la seva 
aprovació definitiva a que es complissin una sèrie de prescripcions, que ja consten en 
el dictamen i que en concret el que feia referència a recular per normativa un sistema 
diferent que definís l’habitatge dotacional, es va creure més oportú regular aquest 
sistema un cop estigués aprovat el Pla Local d’habitatge i per això s’ha retardat aquest 
text refós. 
En quant a les altres prescripcions l’ajuntament les ha complert i de fet ja s’ha obtingut 
el vist i plau de la comissió, per això demana el vot favorable de tots els assistents. 
 
Pren la paraula e portaveu de CiU senyor Josep Diaz, i diu que si bé en general estan 
d’acord amb com ha quedat aquesta modificació, el seu grup ja es va mostrar en 
contra en el seu moment pel canvi de qualificació, per tant s’abstindran. 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Abstencions:4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA. 
*** 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL  D’HABITANTS A 
1-1-2010 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2010, tramesa per la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, de 20 de 
desembre que modifica el Reglamento de Población y demarcación Territoriales de les 
Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, l’Ajuntament ha d’aprovar la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any i 
remetre els resums numèrics a l’INE i malgrat no s’ha rebut cap resposta respecte a 
l’al·legació presentada per aquest Ajuntament.  

 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

A C O R D S 
 

1er.- APROVAR  la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2009 essent la xifra 
de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2010 de   5.964 habitants amb el 
següent detall 
 
Total Habitants: 5.964 
Homes:     2.907 
Dones:   3.057 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, per la 
seva oportuna comprovació. 
 
  No hi van haver intervencions i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2009  
 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2009, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 22 de juliol de 2010. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 5/08/2010 i en el tauler d’edictes per un termini de quinze dies, durant els quals i 8 
més no s’han presentat reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde-President 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2009, rendit per l’Alcalde-
President, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu 
informe emès el dia 22 de juliol de 2010. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni els resultats dels exercicis (actuals i 
anteriors) per import de 758.006,82 euros i  7.432.910,01 euros respectivament. 
 
TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 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 com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en 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 hisendes locals. 
 
*** 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que els números ja es van explicar a la 
comissió de comptes i dona la paraula al senyor Interventor per si vol afegir alguna 
cosa més, el senyor interventor Albert Vilajoana diu que l’expedient ha seguit la seva 
tramitació que un cop informat per la Comissió es va sotmetre a informació pública 15 
dies i 8 més i que un cop s’hagi aprovat s’haurà de trametre a la Sindicatura d 
Comptes. 
El senyor Díaz, portaveu de CiU pregunta en relació a la xifra de 758.006,82 euros i  
7.432.910,01 euros que vol dir 
El senyor interventor diu que el Pla general comptable contempla un assentament que 
consisteix en passar els resultats de l’exercici al compte de patrimoni, és a dir que es 
patrimonialitzen els resultats, i en aquest cas hi ha el d’aquest exercici i els exercicis 
anteriors ja que no s’havia fet. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT  PRESSUPOST 
NÚM.6/10 
 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 100.395,80 €  i  sent insuficient el crèdit 
consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent l'Alcalde-President d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 6/10 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és: Romanent líquid de tresoreria 
general per l’import de 70.624,90 € i baixa de crèdit per import de 29.770,90 €. Els 
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crèdits extraordinaris són per un import de 42.149,42 €, els suplements de crèdit per 
l’import de 58.246,38 €, segons detall que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 16 de setembre de 2010. 

 
Informat favorablement per la comissió informativa en sessió de 23 de setembre del 
present, es sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria General i baixa de crèdits. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 6/10, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

151 15100 Gratificacions brigada d’obres 0,00 1.800,00 1.800,00 
151 60903 Mur carrer Bages 0,00 17.270,90 17.270,90 
151 61902 Enderroc edifici carrer Ample núm. 42 0,00 19.658,52 19,658,52 
322 22606 Activitats SES Navarcles 0,00 420,00 420,00 
338 62500 Mobiliari festes 0,00 3.000,00 3.000,00 

  Total Crèdits extraordinaris     42.149,42  
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

134 48916 Conveni AVES 1.300,00 1.300,00 2.600,00 
151 60009 Font Nova Solervicens 80.000,00 6.400,00 86.400,00 
151 61903 Voreres passeig Angel Vivó 446.914,48 19.904,31 466.818,79 
151 75001 Reurbanització carrer Ample 167.976,03 1.500,00 169.476,03 
155 21000 Obres 105.000,00 2.500,00 107.500,00 
325 62304 Adquisició instruments musicals 2.500,00 1.442,07 3.942,07 
330 62306 Millores instal.lacions elèctriques Coro 1.700,00 1.700,00 3.400,00 
332 62209 Construcció nova Biblioteca 800.000,00 12.500,00 812.500,00 

340 21300 
Reparació, manteniment i conserv. 
Maquinària, instal.lacions i utillatge 5.000,00 2.500,00 7.500,00 

920 21203 
Edificis i altres dependències 
municipals 12.500,00 8.500,00 21.000,00 

  Total suplements de crèdits  58.246,38  
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Total Despeses         100.395,80 

 

FINANÇAMENT 
 

RLTG 

 
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals        70.624,90 
 
BAIXA DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Disminució  Previsió 

total 
      

340 63205 Millores piscines municipals 75.535,99 29.770,90 45.765,09 
 
Total Finançament         100.395,80 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que el contingut de la modificació ja es va 
explicar en la sessió de la comissió informativa i simplement el que vol destacar és que 
el pressupost  està anant bé, que encara queda marge en les despeses i en els 
ingressos es compleixen les previsions, per tant diu el senyor alcalde el fet que 
s’esgoti tot el romanent amb les modificacions de crèdit no és preocupant perquè 
queda joc, encara que personalment seria partidari de no esgotar tot el romanent per 
fer les modificacions de crèdit però que entén que si legalment o tècnicament s’ha de 
fer així doncs s’ha d’acceptar. 
 
Pren la paraula el senyor Díaz i diu que el seu grup en aquest tema sempre diuen  el 
mateix, que creuen que es podria fer d’una altra manera i per això votaran en contra. 
 
El senyor alcalde explica que com ha dit ell també ho faria d’un altra manera, que 
també és del criteri d’esgotar al màxim les partides i no haver de disposar del 
romanent, i posa com exemple la partida que s’ha tingut de crear per mobiliari de 
festes, diu el senyor Alcalde que segurament l’hagués imputat a la partida de festes 
perquè encara hi ha saldo positiu, però el tècnic que és l’interventor, diu que mobiliari 
és inversió i per tant s’ha de crear una partida al capítol 6. I de fet al final si sobren 
diners de les partides també s’obtindrà romanent positiu amb lo qual ja es tindrà el 
mateix resultat. 
 
Sotmès a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Vots en contra: 4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAT 
 
*** 
 
6.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 201 0 PER LA 
CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA  
 
 

Atès que l’actuació  “Construcció nova Biblioteca”  està inclosa en el Pla d’obres i 
serveis de Catalunya,  Servei específic de biblioteques anualitat 2010, publicat en el 
DOGC 5574 de 24/02/2010,  amb una subvenció de 500.000 euros,  
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar  a l’Arquitecte Pere Santamaria 
Garcia com  a director facultatiu de les obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 332 
622209 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.   
 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, regidor d’Urbanisme i explica que es tracta 
d’un acte de tràmit d’aprovar l’import de la subvenció de 500.000€ atorgada a 
l’ajuntament de Navarcles dins el programa específic de biblioteques del  PUOSC del 
quinqueni 2007-2012. 
 
El portaveu de CiU senyor Díaz diu que el seu grup està a favor de rebre la subvenció 
però no que es destini a la biblioteca, no estem d’acord en com es farà la biblioteca. 
 
El senyor Serra va dir que aquesta subvenció era del programa específic de 
biblioteques per tant només es podria fer servir per la biblioteca. 
 
El senyor Oliveras pregunta al senyor Díaz si CiU està en contra de fer una biblioteca, 
el senyor Díaz contesta que no està en contra de que es faci una biblioteca sinó en 
com es farà aquesta biblioteca. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
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Vots a favor: 8 
Abstencions: 4 
 
Es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
*** 
 
 7.-DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATU TS 
MANCOMUNITAT MUNICIPIS PEL SANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament 
en sessió ordinària del dia 22 de març de 2010, va aprovar inicialment la modificació 
dels seus Estatuts. 
 
L’ajuntament de Navarcles en la seva qualitat de membre integrant de ple dret de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, va exposar al públic aquest 
acord d’aprovació inicial sense que es presentessin al·legacions 
 
Considerant  el marc normatiu configurat bàsicament per: 
 
1.-Art.35 i 36.7 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril  TRRL 
2.- Art. 44.2  i 47.3.b de la Llei 7/85 de 2 d’ abril LBRL. 
3.- Articles 34 i 35 del RD 1690/1986 d’ 11 de juliol pel que s’ aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les Entitats locals. 
3.- Articles 10.b) i 24 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament, pel que s’atribueix la competència per a la modificació dels Estatuts a 
l’Assemblea de la Mancomunitat i el procediment per a la modificació dels Estatuts. 
4.- Article 119.3, 120.1.2 i 3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  APROVAR DEFINITIVAMENT  la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament la qual va ser aprovada 
inicialment per l’Assemblea General de la Mancomunitat en data 22 de març de 
2010, en el sentit de: 

-. Modificar la seu social de la Mancomunitat 

-. Adaptar els Estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret 
en relació als criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a 
funcionaris d’acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens 
locals així com l’abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas que el lloc de 
treball es comparteixi amb els d’algun Ajuntament de la Mancomunitat.  

 

-. Aplicar a l’àmbit de la Mancomunitat, la normativa continguda en la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre, (BOE núm. 261. 31-10-2007), de contractació del sector públic. 
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LCSP, i la també Llei 31/2007 de 30 d’octubre (també BOE núm. 261, 31-10-2007) 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, de tal manera que permeti a l’ens mancomunat la 
prestació de serveis relacionats amb l’evacuació i tractament d’aigües residuals, 
directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en Dret als municipis mancomunats, 
sense que li sigui d’aplicació el règim de contractació del sector públic.  

 

SEGON.- EMETRE certificat d’aquest acord i donar-ne trasllat a la Mancomunitat. 

*** 
 
Pren la paraula, el regidor Valentí Oliveras, representant a la Mancomunitat i explica 
que aquestes modificacions suposen a part de la seu social, ara estaran al carrer 
Pompeu Fabra, una adaptació a la nova normativa de contractació, i pel que fa al tema 
de personal fins ara s’havia anat nodrint de personal de l’ajuntament de Manresa però 
és una mancomunitat que te molt pressupost i per tant es veu convenient que la 
mancomunitat tingui personal propi . 
 
El senyor del Sar va dir que en la darrera assemblea que es va aprovar definitivament 
la modificació dels estatuts el secretari va dir que ja tenia l’aprovació de tots els 
ajuntaments, i en canvi Navarcles encara no s’havia aprovat. 
Respon la Secretària i diu segurament es deu tractar d’una confusió, en concret el que 
ha  tramès Navarcles a la mancomunitat és el certificat d’exposició al públic, però que 
precisament ja s’havia comunicat a la mancomunitat que a Navarcles el Ple era el dia 
29-9. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT  assolint el quòrum de la 
MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ DEROGACIÓ ORDENANÇA MUNICIPA L 
D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
 
ANTECEDENTS 

 
Lla Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre 
relativa als serveis en el mercat interior, pretén facilitar l’exercici de la llibertat 
d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i el seu objectiu 
és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis. 
Les lleis estatals 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, (Llei paraigües) i la 25/2009, de 22 de desembre (Llei 
Òmnibus) suposen la transposició al dret estatal d’aquesta directiva. 
Aquestes lleis estatals obliguen a les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals a 
adaptar la seva normativa local a aquesta directiva tenint en compte els seus principis 
inspiradors: La llibertat d’accés a la prestació de les activitats de serveis i a la llibertat 
d’establiment.  
 
A més en concret el marc normatiu que regula la implantació d’activitats ha estat 
objecte d’importants modificacions amb la promulgació, d’aquestes normes i, de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa del espectacles públics i les 
activitats recreatives, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, que ha entrat en vigor el dia 11 d’agost, i la Llei 3/2010, de 
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
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Atès que aquest nou marc legal implica la derogació expressa de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental,  i de retruc afecta les 
normes aprovades en desenvolupament d’aquesta, entre d’altres, l’ordenança 
municipal d’activitats, aprovada pel Ple de la Corporació 29-5-01 seguint el model tipus 
aprovat pel Consell Comarcal de Bages (BOP de 10 de maig de 2001), i que establia 
el règim de llicència, tant per les activitats classificades com les no classificades. 
 
Atès que l’article 7 de la Llei 20/2009, específica expressament que “En cap cas les 
ordenances municipals no poden sotmetre al règim de  llicència ambiental les 
activitats regulades per aquesta llei en el règim d e comunicació” 
 
Considerant que des del dia 11 d’agost ens trobem desproveïts d’un important 
instrument normatiu que integrava la regulació de tots els tràmits a seguir per part de 
l’administració municipal, per regularitzar la implantació d’una activitat o instal·lació, i 
tots aquells aspectes que suposaven una aplicació de la llei 3/1998 queden tàcitament 
derogats, passant a regir els nous règims de comunicació previstos en la llei 20/2009, 
els quals destaca, especialment, el règim de comunicació al qual se subjecten les 
activitats de l’annex III d’aquesta Llei i que ve a substituir l’anterior llicència municipal 
d’activitats classificades, regulades en la OMA. (Ordenança Municipal d’Activitats i 
instal·lacions) 
 
I considerant que en virtut de les lleis estatals de transposició de la Directiva de 
Serveis, cal adaptar les ordenances i reglaments municipals. 
 
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’està treballant en l’elaboració d’una 
nova Ordenança tipus i que te la pretensió de regular no només aquells aspectes que 
la Llei  i el Reglament deixen en mans de regulació municipal, sinó també d’integrar els 
diferents procediments sectorials amb afectació sobre les activitats, tenint en compte 
també  la Directiva de Serveis 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DEROGAR l’ordenança municipal d’activitats i instal·lacions de l’ajuntament 
de Navarcles, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 29-5-2001. 

 
SEGON.- DETERMINAR que en virtud del nou marc normatiu abans esmentat la 
tramitació de les activitats es subjectarà als següents procediments:  

 
- declaració responsable:  activitats sense incidència ambiental, anomenades 

no classificades o inocúes. (Annex B l) 
- comunicació prèvia:  activitats classificades, annex III de la Llei 20/2009 

PCAA 
 

TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als serveis municipals pel seu 
coneixement i efectes. 
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Explicar  o ampliar el dictamen, la senyora Secretària contesta que de fet a la comissió 
informativa ja es va estar explicant ampliament, en tot cas afegir que s’adjunta al 
dictamen el model de comunicació prèvia i de declaració responsable per tal que 
també s’aprovi pel Ple.  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions dels dies15 i 29/7 i 2/9 , i resolucions d’alcaldia  queda 
substituïda l’obligació de donar compte al Ple de t ots els acords en virtut del 
lliurament de les actes s’ha fet als portaveus dels  grups municipals en 
compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de  2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de 
resolucions de tots els membres de la Corporació, a rticle 43 del reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica de resolucions d’Alca ldia de nomenament i 
contractació de personal i d’altres que la legislac ió estableix aquest tràmit. 
 
Acord de la JGL de data 2 de setembre de 2010 contr actació de Aida Esteve 
Segura, com a auxiliar de la Llar d’Infants.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 de l ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de 
Navarcles 

 
El representant de la CUP Toni Fernández diu que davant la convocatòria de vaga del 
dia d’avui i donat que la seva formació hi dona suport, no participarà en el ple. 
Acabada aquesta intervenció abandona la Sala. 
El senyor Alcalde diu que en aquest cas es deixa l’escrit de la Cup sobre la taula i se’n 
parlarà la propera sessió ordinària.  

 
 
El senyor Josep Díaz de CiU pregunta: 
 

1) Sobre el contenciós del tanatori com està actualment?.  
2) Sobre el nou ambulatori, com està. 

 
Respecte a la primera pregunta el senyor Alcalde diu que per part de FONTANOVA es 
va presentar recurs de cassació i per tant en aquests moments s’està pendent de la 
resolució d’aquest recurs. 
 
Respecte a la segona pregunta, el senyor Serra informa que ja s’ha concedit la 
llicència d’enderroc, que l’empresa constructora que ho ha de fer és Seubas i Salvans 
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que segons han informat  estaven tramitant l’autorització pel tema de l’uralita i que 
segons han comunicat dilluns podran començar. 
 
El senyor Juan del Sar pregunta: 
 

1) En relació a l’acta de la JGL del dia 30-4 en la relació de factures n’hi ha una 
de 12.000€ per una consultoria per anàlisi de processos etc.i pregunta que és. 

 
Contesta la secretària i diu que fa referència a la factura pel concepte d’un programa 
informàtic per la gestió dels acords de les juntes i els plens que ha fet l’enginyer Toni 
Vila, dins una convocatòria de l’AOC que l’ajuntament va tenir una subvenció de 
9.200€ 
 
 
Pren la paraula el regidor Valentí Oliveras d’IC-EV i diu que vol manifestar la seva 
adhesió a la mobilització del dia d’avui en relació a la convocatòria de Vaga General. 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 hores i 10 minuts del dia 29 de setembre de 2010, de la qual, com a 
Secretària estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm.  i correlatius fins el   
 
HO CERTIFICO 
 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                       Montserrat Sensat i Borràs 
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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2010 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 10 
Dia: 29/09/2010 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC) 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Valentí Oliveras i Calvo (IC – EuiA) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar i Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
Raül Carrasco i Cubo (CiU) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  29 de setembre de 2010, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Llorenç Ferrer i Alòs prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
10    del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior 28 de juliol de 2010 
2.- Dictamen aprovació Text refós modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament. 
3.- Dictamen aprovació rectificació padró municipal d’habitants a 1-1-2010 
4.- Dictamen aprovació compte general exercici 2009 
5.- Dictamen aprovació expedient modificació crèdit pressupost núm.6/10 
6.- Dictamen acceptació subvenció del PUOSC any 2010 per la construcció Biblioteca  
7.-Dictamen aprovació definitiva modificació estatuts Mancomunitat municipis pel Sanejament. 
8.- Dictamen aprovació derogació ordenança municipal d’activitats i instal·lacions 
Assumptes d’urgència 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
Acord JGL de data 2/9/2010 contractació aux.escola bressol Aida Esteve Segura 
Precs i preguntes 
- Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de Navarcles 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió 28/7/2010. Es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTU AL NÚMERO 11 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 

 
L’expedient de modificació de les normes subsidiàries de planejament número 11 
referent als sectors de l’avinguda de la Generalitat, (sector 1), i carrers del 
Bages,Renaixença i Bartomeu (sector 2) del terme municipal de Navarcles que va ser 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, te com objectiu fer un canvi de qualificacions 
entre dos sectors discontinus per tal d’obtenir sòl d’equipaments al costat de l’actual 
Teatre-auditori i l’Escola de música i sòl de sistemes per implantar-hi en un futur els 
habitatges dotacionals. 
 L’expedient va ser aprovat inicialment en sessió de data 9 de gener de 2008 amb el 
vot favorable de 8 membres i desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total 
de 13 membres que formen la Corporació.  
Un cop sotmès a informació pública, pel període d’un mes, mitjançant edictes de 
convocatòria d’aquesta, publicats al BOP número 17 de data 19 de gener de 2008, al 
DOGC número 5050 de data 17 de gener de 2008 i al l diari regió-7, d’acord amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, , sense que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions, en sessió de Ple municipal de data 26 de març de 2008 el 
document es va aprovar provisionalment, pel vot favorable de 8 membres i 
desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total de 13 membres que formen la 
Corporació. 
Posteriorment, es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que 
va dictar Resolució de data 28 de juliol de 2008 mitjançant la qual es va emetre 
informe en el sentit que calia suspendre la tramitació prevista a l’article 95 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, fins que mitjançant un text refós verificat pel Ple 
Municipal s’incorporin diferents prescripcions, i que són: 
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1.1 la creació i regulació normativa del sistema d’habi tatges dotacionals, com un sistema 
separat del sistema d’equipaments, dotant-lo d’una clau específica, d’acord amb l’article 
34.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme . 
 
1.2. Pel que fa al sector 1, garantir normativament  que els espais lliures entre 
edificacions assoliran una qualitat suficient per a favorir l’intercanvi i reunió de persones 
 

1.3 pel que fa al sector 2,replantejar la situació dels equipaments generals, per la 
situació respecte als edificis de l’entorn no inclo sos dins del sector. Per tant, cal que 
el sòl qualificat com equipaments generals es situï  en el mateix pla de façana que està 
ara, però dividit en dos per tal de garantir divers os accessos a la zona verda, un d’ells 
previst com un accés central a aquesta, que en gara nteixi una obertura com a mínim 
de 30m d’acord amb el plànol annex. 
 
1.4 cal determinar una distància de protecció de l’ edificació annexa proposada 
respecte de l’edifici de l’ermita de Sant Bartomeu,  del sector 2, atès les seves 
característiques arquitectòniques. 
 
Elaborades i redactades aquestes prescripcions pels servies tècnics i jurídics 
municipals.  
 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS  que inclou text normatiu i plànols d’ordenació, 
que s’adjunta a aquest dictamen, de la modificació puntual número 11 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Navarcles, referent als sectors 1 (de l’Av. 
Generalitat) i sector 2 carrers Bages, Renaixença i Sant Bartomeu i que incorpora les 
prescripcions formulades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la seva sessió 
de data 28 de juliol de 2008. 
 
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
aquest Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles, relatiu a la modificació puntual número 11, per la seva aprovació definitiva.  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme Ramon Serra i explica que aquesta modificació 
ja es va aprovar fa dos anys però que la Comissió d’Urbanisme va suspendre la seva 
aprovació definitiva a que es complissin una sèrie de prescripcions, que ja consten en 
el dictamen i que en concret el que feia referència a recular per normativa un sistema 
diferent que definís l’habitatge dotacional, es va creure més oportú regular aquest 
sistema un cop estigués aprovat el Pla Local d’habitatge i per això s’ha retardat aquest 
text refós. 
En quant a les altres prescripcions l’ajuntament les ha complert i de fet ja s’ha obtingut 
el vist i plau de la comissió, per això demana el vot favorable de tots els assistents. 
 
Pren la paraula e portaveu de CiU senyor Josep Diaz, i diu que si bé en general estan 
d’acord amb com ha quedat aquesta modificació, el seu grup ja es va mostrar en 
contra en el seu moment pel canvi de qualificació, per tant s’abstindran. 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Abstencions:4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA. 
*** 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL  D’HABITANTS A 
1-1-2010 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2010, tramesa per la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, de 20 de 
desembre que modifica el Reglamento de Población y demarcación Territoriales de les 
Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, l’Ajuntament ha d’aprovar la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any i 
remetre els resums numèrics a l’INE i malgrat no s’ha rebut cap resposta respecte a 
l’al·legació presentada per aquest Ajuntament.  

 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

A C O R D S 
 

1er.- APROVAR  la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2009 essent la xifra 
de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2010 de   5.964 habitants amb el 
següent detall 
 
Total Habitants: 5.964 
Homes:     2.907 
Dones:   3.057 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, per la 
seva oportuna comprovació. 
 
  No hi van haver intervencions i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2009  
 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2009, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 22 de juliol de 2010. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 5/08/2010 i en el tauler d’edictes per un termini de quinze dies, durant els quals i 8 
més no s’han presentat reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde-President 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2009, rendit per l’Alcalde-
President, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu 
informe emès el dia 22 de juliol de 2010. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni els resultats dels exercicis (actuals i 
anteriors) per import de 758.006,82 euros i  7.432.910,01 euros respectivament. 
 
TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 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 com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en 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 hisendes locals. 
 
*** 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que els números ja es van explicar a la 
comissió de comptes i dona la paraula al senyor Interventor per si vol afegir alguna 
cosa més, el senyor interventor Albert Vilajoana diu que l’expedient ha seguit la seva 
tramitació que un cop informat per la Comissió es va sotmetre a informació pública 15 
dies i 8 més i que un cop s’hagi aprovat s’haurà de trametre a la Sindicatura d 
Comptes. 
El senyor Díaz, portaveu de CiU pregunta en relació a la xifra de 758.006,82 euros i  
7.432.910,01 euros que vol dir 
El senyor interventor diu que el Pla general comptable contempla un assentament que 
consisteix en passar els resultats de l’exercici al compte de patrimoni, és a dir que es 
patrimonialitzen els resultats, i en aquest cas hi ha el d’aquest exercici i els exercicis 
anteriors ja que no s’havia fet. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT  PRESSUPOST 
NÚM.6/10 
 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 100.395,80 €  i  sent insuficient el crèdit 
consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent l'Alcalde-President d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 6/10 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és: Romanent líquid de tresoreria 
general per l’import de 70.624,90 € i baixa de crèdit per import de 29.770,90 €. Els 



 6 

crèdits extraordinaris són per un import de 42.149,42 €, els suplements de crèdit per 
l’import de 58.246,38 €, segons detall que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 16 de setembre de 2010. 

 
Informat favorablement per la comissió informativa en sessió de 23 de setembre del 
present, es sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria General i baixa de crèdits. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 6/10, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

151 15100 Gratificacions brigada d’obres 0,00 1.800,00 1.800,00 
151 60903 Mur carrer Bages 0,00 17.270,90 17.270,90 
151 61902 Enderroc edifici carrer Ample núm. 42 0,00 19.658,52 19,658,52 
322 22606 Activitats SES Navarcles 0,00 420,00 420,00 
338 62500 Mobiliari festes 0,00 3.000,00 3.000,00 

  Total Crèdits extraordinaris     42.149,42  
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

134 48916 Conveni AVES 1.300,00 1.300,00 2.600,00 
151 60009 Font Nova Solervicens 80.000,00 6.400,00 86.400,00 
151 61903 Voreres passeig Angel Vivó 446.914,48 19.904,31 466.818,79 
151 75001 Reurbanització carrer Ample 167.976,03 1.500,00 169.476,03 
155 21000 Obres 105.000,00 2.500,00 107.500,00 
325 62304 Adquisició instruments musicals 2.500,00 1.442,07 3.942,07 
330 62306 Millores instal.lacions elèctriques Coro 1.700,00 1.700,00 3.400,00 
332 62209 Construcció nova Biblioteca 800.000,00 12.500,00 812.500,00 

340 21300 
Reparació, manteniment i conserv. 
Maquinària, instal.lacions i utillatge 5.000,00 2.500,00 7.500,00 

920 21203 
Edificis i altres dependències 
municipals 12.500,00 8.500,00 21.000,00 

  Total suplements de crèdits  58.246,38  
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Total Despeses         100.395,80 

 

FINANÇAMENT 
 

RLTG 

 
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals        70.624,90 
 
BAIXA DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Disminució  Previsió 

total 
      

340 63205 Millores piscines municipals 75.535,99 29.770,90 45.765,09 
 
Total Finançament         100.395,80 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que el contingut de la modificació ja es va 
explicar en la sessió de la comissió informativa i simplement el que vol destacar és que 
el pressupost  està anant bé, que encara queda marge en les despeses i en els 
ingressos es compleixen les previsions, per tant diu el senyor alcalde el fet que 
s’esgoti tot el romanent amb les modificacions de crèdit no és preocupant perquè 
queda joc, encara que personalment seria partidari de no esgotar tot el romanent per 
fer les modificacions de crèdit però que entén que si legalment o tècnicament s’ha de 
fer així doncs s’ha d’acceptar. 
 
Pren la paraula el senyor Díaz i diu que el seu grup en aquest tema sempre diuen  el 
mateix, que creuen que es podria fer d’una altra manera i per això votaran en contra. 
 
El senyor alcalde explica que com ha dit ell també ho faria d’un altra manera, que 
també és del criteri d’esgotar al màxim les partides i no haver de disposar del 
romanent, i posa com exemple la partida que s’ha tingut de crear per mobiliari de 
festes, diu el senyor Alcalde que segurament l’hagués imputat a la partida de festes 
perquè encara hi ha saldo positiu, però el tècnic que és l’interventor, diu que mobiliari 
és inversió i per tant s’ha de crear una partida al capítol 6. I de fet al final si sobren 
diners de les partides també s’obtindrà romanent positiu amb lo qual ja es tindrà el 
mateix resultat. 
 
Sotmès a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Vots en contra: 4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAT 
 
*** 
 
6.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 201 0 PER LA 
CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA  
 
 

Atès que l’actuació  “Construcció nova Biblioteca”  està inclosa en el Pla d’obres i 
serveis de Catalunya,  Servei específic de biblioteques anualitat 2010, publicat en el 
DOGC 5574 de 24/02/2010,  amb una subvenció de 500.000 euros,  
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar  a l’Arquitecte Pere Santamaria 
Garcia com  a director facultatiu de les obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 332 
622209 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.   
 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, regidor d’Urbanisme i explica que es tracta 
d’un acte de tràmit d’aprovar l’import de la subvenció de 500.000€ atorgada a 
l’ajuntament de Navarcles dins el programa específic de biblioteques del  PUOSC del 
quinqueni 2007-2012. 
 
El portaveu de CiU senyor Díaz diu que el seu grup està a favor de rebre la subvenció 
però no que es destini a la biblioteca, no estem d’acord en com es farà la biblioteca. 
 
El senyor Serra va dir que aquesta subvenció era del programa específic de 
biblioteques per tant només es podria fer servir per la biblioteca. 
 
El senyor Oliveras pregunta al senyor Díaz si CiU està en contra de fer una biblioteca, 
el senyor Díaz contesta que no està en contra de que es faci una biblioteca sinó en 
com es farà aquesta biblioteca. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
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Vots a favor: 8 
Abstencions: 4 
 
Es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
*** 
 
 7.-DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATU TS 
MANCOMUNITAT MUNICIPIS PEL SANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament 
en sessió ordinària del dia 22 de març de 2010, va aprovar inicialment la modificació 
dels seus Estatuts. 
 
L’ajuntament de Navarcles en la seva qualitat de membre integrant de ple dret de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, va exposar al públic aquest 
acord d’aprovació inicial sense que es presentessin al·legacions 
 
Considerant  el marc normatiu configurat bàsicament per: 
 
1.-Art.35 i 36.7 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril  TRRL 
2.- Art. 44.2  i 47.3.b de la Llei 7/85 de 2 d’ abril LBRL. 
3.- Articles 34 i 35 del RD 1690/1986 d’ 11 de juliol pel que s’ aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les Entitats locals. 
3.- Articles 10.b) i 24 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament, pel que s’atribueix la competència per a la modificació dels Estatuts a 
l’Assemblea de la Mancomunitat i el procediment per a la modificació dels Estatuts. 
4.- Article 119.3, 120.1.2 i 3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  APROVAR DEFINITIVAMENT  la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament la qual va ser aprovada 
inicialment per l’Assemblea General de la Mancomunitat en data 22 de març de 
2010, en el sentit de: 

-. Modificar la seu social de la Mancomunitat 

-. Adaptar els Estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret 
en relació als criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a 
funcionaris d’acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens 
locals així com l’abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas que el lloc de 
treball es comparteixi amb els d’algun Ajuntament de la Mancomunitat.  

 

-. Aplicar a l’àmbit de la Mancomunitat, la normativa continguda en la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre, (BOE núm. 261. 31-10-2007), de contractació del sector públic. 
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LCSP, i la també Llei 31/2007 de 30 d’octubre (també BOE núm. 261, 31-10-2007) 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, de tal manera que permeti a l’ens mancomunat la 
prestació de serveis relacionats amb l’evacuació i tractament d’aigües residuals, 
directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en Dret als municipis mancomunats, 
sense que li sigui d’aplicació el règim de contractació del sector públic.  

 

SEGON.- EMETRE certificat d’aquest acord i donar-ne trasllat a la Mancomunitat. 

*** 
 
Pren la paraula, el regidor Valentí Oliveras, representant a la Mancomunitat i explica 
que aquestes modificacions suposen a part de la seu social, ara estaran al carrer 
Pompeu Fabra, una adaptació a la nova normativa de contractació, i pel que fa al tema 
de personal fins ara s’havia anat nodrint de personal de l’ajuntament de Manresa però 
és una mancomunitat que te molt pressupost i per tant es veu convenient que la 
mancomunitat tingui personal propi . 
 
El senyor del Sar va dir que en la darrera assemblea que es va aprovar definitivament 
la modificació dels estatuts el secretari va dir que ja tenia l’aprovació de tots els 
ajuntaments, i en canvi Navarcles encara no s’havia aprovat. 
Respon la Secretària i diu segurament es deu tractar d’una confusió, en concret el que 
ha  tramès Navarcles a la mancomunitat és el certificat d’exposició al públic, però que 
precisament ja s’havia comunicat a la mancomunitat que a Navarcles el Ple era el dia 
29-9. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT  assolint el quòrum de la 
MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ DEROGACIÓ ORDENANÇA MUNICIPA L 
D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
 
ANTECEDENTS 

 
Lla Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre 
relativa als serveis en el mercat interior, pretén facilitar l’exercici de la llibertat 
d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i el seu objectiu 
és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis. 
Les lleis estatals 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, (Llei paraigües) i la 25/2009, de 22 de desembre (Llei 
Òmnibus) suposen la transposició al dret estatal d’aquesta directiva. 
Aquestes lleis estatals obliguen a les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals a 
adaptar la seva normativa local a aquesta directiva tenint en compte els seus principis 
inspiradors: La llibertat d’accés a la prestació de les activitats de serveis i a la llibertat 
d’establiment.  
 
A més en concret el marc normatiu que regula la implantació d’activitats ha estat 
objecte d’importants modificacions amb la promulgació, d’aquestes normes i, de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa del espectacles públics i les 
activitats recreatives, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, que ha entrat en vigor el dia 11 d’agost, i la Llei 3/2010, de 
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
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Atès que aquest nou marc legal implica la derogació expressa de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental,  i de retruc afecta les 
normes aprovades en desenvolupament d’aquesta, entre d’altres, l’ordenança 
municipal d’activitats, aprovada pel Ple de la Corporació 29-5-01 seguint el model tipus 
aprovat pel Consell Comarcal de Bages (BOP de 10 de maig de 2001), i que establia 
el règim de llicència, tant per les activitats classificades com les no classificades. 
 
Atès que l’article 7 de la Llei 20/2009, específica expressament que “En cap cas les 
ordenances municipals no poden sotmetre al règim de  llicència ambiental les 
activitats regulades per aquesta llei en el règim d e comunicació” 
 
Considerant que des del dia 11 d’agost ens trobem desproveïts d’un important 
instrument normatiu que integrava la regulació de tots els tràmits a seguir per part de 
l’administració municipal, per regularitzar la implantació d’una activitat o instal·lació, i 
tots aquells aspectes que suposaven una aplicació de la llei 3/1998 queden tàcitament 
derogats, passant a regir els nous règims de comunicació previstos en la llei 20/2009, 
els quals destaca, especialment, el règim de comunicació al qual se subjecten les 
activitats de l’annex III d’aquesta Llei i que ve a substituir l’anterior llicència municipal 
d’activitats classificades, regulades en la OMA. (Ordenança Municipal d’Activitats i 
instal·lacions) 
 
I considerant que en virtut de les lleis estatals de transposició de la Directiva de 
Serveis, cal adaptar les ordenances i reglaments municipals. 
 
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’està treballant en l’elaboració d’una 
nova Ordenança tipus i que te la pretensió de regular no només aquells aspectes que 
la Llei  i el Reglament deixen en mans de regulació municipal, sinó també d’integrar els 
diferents procediments sectorials amb afectació sobre les activitats, tenint en compte 
també  la Directiva de Serveis 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DEROGAR l’ordenança municipal d’activitats i instal·lacions de l’ajuntament 
de Navarcles, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 29-5-2001. 

 
SEGON.- DETERMINAR que en virtud del nou marc normatiu abans esmentat la 
tramitació de les activitats es subjectarà als següents procediments:  

 
- declaració responsable:  activitats sense incidència ambiental, anomenades 

no classificades o inocúes. (Annex B l) 
- comunicació prèvia:  activitats classificades, annex III de la Llei 20/2009 

PCAA 
 

TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als serveis municipals pel seu 
coneixement i efectes. 
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Explicar  o ampliar el dictamen, la senyora Secretària contesta que de fet a la comissió 
informativa ja es va estar explicant ampliament, en tot cas afegir que s’adjunta al 
dictamen el model de comunicació prèvia i de declaració responsable per tal que 
també s’aprovi pel Ple.  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions dels dies15 i 29/7 i 2/9 , i resolucions d’alcaldia  queda 
substituïda l’obligació de donar compte al Ple de t ots els acords en virtut del 
lliurament de les actes s’ha fet als portaveus dels  grups municipals en 
compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de  2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de 
resolucions de tots els membres de la Corporació, a rticle 43 del reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica de resolucions d’Alca ldia de nomenament i 
contractació de personal i d’altres que la legislac ió estableix aquest tràmit. 
 
Acord de la JGL de data 2 de setembre de 2010 contr actació de Aida Esteve 
Segura, com a auxiliar de la Llar d’Infants.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 de l ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de 
Navarcles 

 
El representant de la CUP Toni Fernández diu que davant la convocatòria de vaga del 
dia d’avui i donat que la seva formació hi dona suport, no participarà en el ple. 
Acabada aquesta intervenció abandona la Sala. 
El senyor Alcalde diu que en aquest cas es deixa l’escrit de la Cup sobre la taula i se’n 
parlarà la propera sessió ordinària.  

 
 
El senyor Josep Díaz de CiU pregunta: 
 

1) Sobre el contenciós del tanatori com està actualment?.  
2) Sobre el nou ambulatori, com està. 

 
Respecte a la primera pregunta el senyor Alcalde diu que per part de FONTANOVA es 
va presentar recurs de cassació i per tant en aquests moments s’està pendent de la 
resolució d’aquest recurs. 
 
Respecte a la segona pregunta, el senyor Serra informa que ja s’ha concedit la 
llicència d’enderroc, que l’empresa constructora que ho ha de fer és Seubas i Salvans 
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que segons han informat  estaven tramitant l’autorització pel tema de l’uralita i que 
segons han comunicat dilluns podran començar. 
 
El senyor Juan del Sar pregunta: 
 

1) En relació a l’acta de la JGL del dia 30-4 en la relació de factures n’hi ha una 
de 12.000€ per una consultoria per anàlisi de processos etc.i pregunta que és. 

 
Contesta la secretària i diu que fa referència a la factura pel concepte d’un programa 
informàtic per la gestió dels acords de les juntes i els plens que ha fet l’enginyer Toni 
Vila, dins una convocatòria de l’AOC que l’ajuntament va tenir una subvenció de 
9.200€ 
 
 
Pren la paraula el regidor Valentí Oliveras d’IC-EV i diu que vol manifestar la seva 
adhesió a la mobilització del dia d’avui en relació a la convocatòria de Vaga General. 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 hores i 10 minuts del dia 29 de setembre de 2010, de la qual, com a 
Secretària estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm.  i correlatius fins el   
 
HO CERTIFICO 
 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                       Montserrat Sensat i Borràs 
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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2010 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 10 
Dia: 29/09/2010 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC) 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Valentí Oliveras i Calvo (IC – EuiA) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar i Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
Raül Carrasco i Cubo (CiU) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  29 de setembre de 2010, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Llorenç Ferrer i Alòs prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
10    del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior 28 de juliol de 2010 
2.- Dictamen aprovació Text refós modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament. 
3.- Dictamen aprovació rectificació padró municipal d’habitants a 1-1-2010 
4.- Dictamen aprovació compte general exercici 2009 
5.- Dictamen aprovació expedient modificació crèdit pressupost núm.6/10 
6.- Dictamen acceptació subvenció del PUOSC any 2010 per la construcció Biblioteca  
7.-Dictamen aprovació definitiva modificació estatuts Mancomunitat municipis pel Sanejament. 
8.- Dictamen aprovació derogació ordenança municipal d’activitats i instal·lacions 
Assumptes d’urgència 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
Acord JGL de data 2/9/2010 contractació aux.escola bressol Aida Esteve Segura 
Precs i preguntes 
- Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de Navarcles 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió 28/7/2010. Es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTU AL NÚMERO 11 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 

 
L’expedient de modificació de les normes subsidiàries de planejament número 11 
referent als sectors de l’avinguda de la Generalitat, (sector 1), i carrers del 
Bages,Renaixença i Bartomeu (sector 2) del terme municipal de Navarcles que va ser 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, te com objectiu fer un canvi de qualificacions 
entre dos sectors discontinus per tal d’obtenir sòl d’equipaments al costat de l’actual 
Teatre-auditori i l’Escola de música i sòl de sistemes per implantar-hi en un futur els 
habitatges dotacionals. 
 L’expedient va ser aprovat inicialment en sessió de data 9 de gener de 2008 amb el 
vot favorable de 8 membres i desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total 
de 13 membres que formen la Corporació.  
Un cop sotmès a informació pública, pel període d’un mes, mitjançant edictes de 
convocatòria d’aquesta, publicats al BOP número 17 de data 19 de gener de 2008, al 
DOGC número 5050 de data 17 de gener de 2008 i al l diari regió-7, d’acord amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, , sense que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions, en sessió de Ple municipal de data 26 de març de 2008 el 
document es va aprovar provisionalment, pel vot favorable de 8 membres i 
desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total de 13 membres que formen la 
Corporació. 
Posteriorment, es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que 
va dictar Resolució de data 28 de juliol de 2008 mitjançant la qual es va emetre 
informe en el sentit que calia suspendre la tramitació prevista a l’article 95 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, fins que mitjançant un text refós verificat pel Ple 
Municipal s’incorporin diferents prescripcions, i que són: 
 



 3 

1.1 la creació i regulació normativa del sistema d’habi tatges dotacionals, com un sistema 
separat del sistema d’equipaments, dotant-lo d’una clau específica, d’acord amb l’article 
34.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme . 
 
1.2. Pel que fa al sector 1, garantir normativament  que els espais lliures entre 
edificacions assoliran una qualitat suficient per a favorir l’intercanvi i reunió de persones 
 

1.3 pel que fa al sector 2,replantejar la situació dels equipaments generals, per la 
situació respecte als edificis de l’entorn no inclo sos dins del sector. Per tant, cal que 
el sòl qualificat com equipaments generals es situï  en el mateix pla de façana que està 
ara, però dividit en dos per tal de garantir divers os accessos a la zona verda, un d’ells 
previst com un accés central a aquesta, que en gara nteixi una obertura com a mínim 
de 30m d’acord amb el plànol annex. 
 
1.4 cal determinar una distància de protecció de l’ edificació annexa proposada 
respecte de l’edifici de l’ermita de Sant Bartomeu,  del sector 2, atès les seves 
característiques arquitectòniques. 
 
Elaborades i redactades aquestes prescripcions pels servies tècnics i jurídics 
municipals.  
 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS  que inclou text normatiu i plànols d’ordenació, 
que s’adjunta a aquest dictamen, de la modificació puntual número 11 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Navarcles, referent als sectors 1 (de l’Av. 
Generalitat) i sector 2 carrers Bages, Renaixença i Sant Bartomeu i que incorpora les 
prescripcions formulades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la seva sessió 
de data 28 de juliol de 2008. 
 
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
aquest Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles, relatiu a la modificació puntual número 11, per la seva aprovació definitiva.  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme Ramon Serra i explica que aquesta modificació 
ja es va aprovar fa dos anys però que la Comissió d’Urbanisme va suspendre la seva 
aprovació definitiva a que es complissin una sèrie de prescripcions, que ja consten en 
el dictamen i que en concret el que feia referència a recular per normativa un sistema 
diferent que definís l’habitatge dotacional, es va creure més oportú regular aquest 
sistema un cop estigués aprovat el Pla Local d’habitatge i per això s’ha retardat aquest 
text refós. 
En quant a les altres prescripcions l’ajuntament les ha complert i de fet ja s’ha obtingut 
el vist i plau de la comissió, per això demana el vot favorable de tots els assistents. 
 
Pren la paraula e portaveu de CiU senyor Josep Diaz, i diu que si bé en general estan 
d’acord amb com ha quedat aquesta modificació, el seu grup ja es va mostrar en 
contra en el seu moment pel canvi de qualificació, per tant s’abstindran. 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Abstencions:4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA. 
*** 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL  D’HABITANTS A 
1-1-2010 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2010, tramesa per la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, de 20 de 
desembre que modifica el Reglamento de Población y demarcación Territoriales de les 
Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, l’Ajuntament ha d’aprovar la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any i 
remetre els resums numèrics a l’INE i malgrat no s’ha rebut cap resposta respecte a 
l’al·legació presentada per aquest Ajuntament.  

 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

A C O R D S 
 

1er.- APROVAR  la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2009 essent la xifra 
de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2010 de   5.964 habitants amb el 
següent detall 
 
Total Habitants: 5.964 
Homes:     2.907 
Dones:   3.057 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, per la 
seva oportuna comprovació. 
 
  No hi van haver intervencions i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2009  
 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2009, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 22 de juliol de 2010. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 5/08/2010 i en el tauler d’edictes per un termini de quinze dies, durant els quals i 8 
més no s’han presentat reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde-President 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2009, rendit per l’Alcalde-
President, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu 
informe emès el dia 22 de juliol de 2010. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni els resultats dels exercicis (actuals i 
anteriors) per import de 758.006,82 euros i  7.432.910,01 euros respectivament. 
 
TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 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 com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en 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 hisendes locals. 
 
*** 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que els números ja es van explicar a la 
comissió de comptes i dona la paraula al senyor Interventor per si vol afegir alguna 
cosa més, el senyor interventor Albert Vilajoana diu que l’expedient ha seguit la seva 
tramitació que un cop informat per la Comissió es va sotmetre a informació pública 15 
dies i 8 més i que un cop s’hagi aprovat s’haurà de trametre a la Sindicatura d 
Comptes. 
El senyor Díaz, portaveu de CiU pregunta en relació a la xifra de 758.006,82 euros i  
7.432.910,01 euros que vol dir 
El senyor interventor diu que el Pla general comptable contempla un assentament que 
consisteix en passar els resultats de l’exercici al compte de patrimoni, és a dir que es 
patrimonialitzen els resultats, i en aquest cas hi ha el d’aquest exercici i els exercicis 
anteriors ja que no s’havia fet. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT  PRESSUPOST 
NÚM.6/10 
 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 100.395,80 €  i  sent insuficient el crèdit 
consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent l'Alcalde-President d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 6/10 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és: Romanent líquid de tresoreria 
general per l’import de 70.624,90 € i baixa de crèdit per import de 29.770,90 €. Els 
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crèdits extraordinaris són per un import de 42.149,42 €, els suplements de crèdit per 
l’import de 58.246,38 €, segons detall que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 16 de setembre de 2010. 

 
Informat favorablement per la comissió informativa en sessió de 23 de setembre del 
present, es sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria General i baixa de crèdits. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 6/10, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

151 15100 Gratificacions brigada d’obres 0,00 1.800,00 1.800,00 
151 60903 Mur carrer Bages 0,00 17.270,90 17.270,90 
151 61902 Enderroc edifici carrer Ample núm. 42 0,00 19.658,52 19,658,52 
322 22606 Activitats SES Navarcles 0,00 420,00 420,00 
338 62500 Mobiliari festes 0,00 3.000,00 3.000,00 

  Total Crèdits extraordinaris     42.149,42  
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

134 48916 Conveni AVES 1.300,00 1.300,00 2.600,00 
151 60009 Font Nova Solervicens 80.000,00 6.400,00 86.400,00 
151 61903 Voreres passeig Angel Vivó 446.914,48 19.904,31 466.818,79 
151 75001 Reurbanització carrer Ample 167.976,03 1.500,00 169.476,03 
155 21000 Obres 105.000,00 2.500,00 107.500,00 
325 62304 Adquisició instruments musicals 2.500,00 1.442,07 3.942,07 
330 62306 Millores instal.lacions elèctriques Coro 1.700,00 1.700,00 3.400,00 
332 62209 Construcció nova Biblioteca 800.000,00 12.500,00 812.500,00 

340 21300 
Reparació, manteniment i conserv. 
Maquinària, instal.lacions i utillatge 5.000,00 2.500,00 7.500,00 

920 21203 
Edificis i altres dependències 
municipals 12.500,00 8.500,00 21.000,00 

  Total suplements de crèdits  58.246,38  
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Total Despeses         100.395,80 

 

FINANÇAMENT 
 

RLTG 

 
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals        70.624,90 
 
BAIXA DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Disminució  Previsió 

total 
      

340 63205 Millores piscines municipals 75.535,99 29.770,90 45.765,09 
 
Total Finançament         100.395,80 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que el contingut de la modificació ja es va 
explicar en la sessió de la comissió informativa i simplement el que vol destacar és que 
el pressupost  està anant bé, que encara queda marge en les despeses i en els 
ingressos es compleixen les previsions, per tant diu el senyor alcalde el fet que 
s’esgoti tot el romanent amb les modificacions de crèdit no és preocupant perquè 
queda joc, encara que personalment seria partidari de no esgotar tot el romanent per 
fer les modificacions de crèdit però que entén que si legalment o tècnicament s’ha de 
fer així doncs s’ha d’acceptar. 
 
Pren la paraula el senyor Díaz i diu que el seu grup en aquest tema sempre diuen  el 
mateix, que creuen que es podria fer d’una altra manera i per això votaran en contra. 
 
El senyor alcalde explica que com ha dit ell també ho faria d’un altra manera, que 
també és del criteri d’esgotar al màxim les partides i no haver de disposar del 
romanent, i posa com exemple la partida que s’ha tingut de crear per mobiliari de 
festes, diu el senyor Alcalde que segurament l’hagués imputat a la partida de festes 
perquè encara hi ha saldo positiu, però el tècnic que és l’interventor, diu que mobiliari 
és inversió i per tant s’ha de crear una partida al capítol 6. I de fet al final si sobren 
diners de les partides també s’obtindrà romanent positiu amb lo qual ja es tindrà el 
mateix resultat. 
 
Sotmès a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Vots en contra: 4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAT 
 
*** 
 
6.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 201 0 PER LA 
CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA  
 
 

Atès que l’actuació  “Construcció nova Biblioteca”  està inclosa en el Pla d’obres i 
serveis de Catalunya,  Servei específic de biblioteques anualitat 2010, publicat en el 
DOGC 5574 de 24/02/2010,  amb una subvenció de 500.000 euros,  
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar  a l’Arquitecte Pere Santamaria 
Garcia com  a director facultatiu de les obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 332 
622209 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.   
 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, regidor d’Urbanisme i explica que es tracta 
d’un acte de tràmit d’aprovar l’import de la subvenció de 500.000€ atorgada a 
l’ajuntament de Navarcles dins el programa específic de biblioteques del  PUOSC del 
quinqueni 2007-2012. 
 
El portaveu de CiU senyor Díaz diu que el seu grup està a favor de rebre la subvenció 
però no que es destini a la biblioteca, no estem d’acord en com es farà la biblioteca. 
 
El senyor Serra va dir que aquesta subvenció era del programa específic de 
biblioteques per tant només es podria fer servir per la biblioteca. 
 
El senyor Oliveras pregunta al senyor Díaz si CiU està en contra de fer una biblioteca, 
el senyor Díaz contesta que no està en contra de que es faci una biblioteca sinó en 
com es farà aquesta biblioteca. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
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Vots a favor: 8 
Abstencions: 4 
 
Es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
*** 
 
 7.-DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATU TS 
MANCOMUNITAT MUNICIPIS PEL SANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament 
en sessió ordinària del dia 22 de març de 2010, va aprovar inicialment la modificació 
dels seus Estatuts. 
 
L’ajuntament de Navarcles en la seva qualitat de membre integrant de ple dret de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, va exposar al públic aquest 
acord d’aprovació inicial sense que es presentessin al·legacions 
 
Considerant  el marc normatiu configurat bàsicament per: 
 
1.-Art.35 i 36.7 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril  TRRL 
2.- Art. 44.2  i 47.3.b de la Llei 7/85 de 2 d’ abril LBRL. 
3.- Articles 34 i 35 del RD 1690/1986 d’ 11 de juliol pel que s’ aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les Entitats locals. 
3.- Articles 10.b) i 24 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament, pel que s’atribueix la competència per a la modificació dels Estatuts a 
l’Assemblea de la Mancomunitat i el procediment per a la modificació dels Estatuts. 
4.- Article 119.3, 120.1.2 i 3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  APROVAR DEFINITIVAMENT  la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament la qual va ser aprovada 
inicialment per l’Assemblea General de la Mancomunitat en data 22 de març de 
2010, en el sentit de: 

-. Modificar la seu social de la Mancomunitat 

-. Adaptar els Estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret 
en relació als criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a 
funcionaris d’acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens 
locals així com l’abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas que el lloc de 
treball es comparteixi amb els d’algun Ajuntament de la Mancomunitat.  

 

-. Aplicar a l’àmbit de la Mancomunitat, la normativa continguda en la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre, (BOE núm. 261. 31-10-2007), de contractació del sector públic. 
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LCSP, i la també Llei 31/2007 de 30 d’octubre (també BOE núm. 261, 31-10-2007) 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, de tal manera que permeti a l’ens mancomunat la 
prestació de serveis relacionats amb l’evacuació i tractament d’aigües residuals, 
directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en Dret als municipis mancomunats, 
sense que li sigui d’aplicació el règim de contractació del sector públic.  

 

SEGON.- EMETRE certificat d’aquest acord i donar-ne trasllat a la Mancomunitat. 

*** 
 
Pren la paraula, el regidor Valentí Oliveras, representant a la Mancomunitat i explica 
que aquestes modificacions suposen a part de la seu social, ara estaran al carrer 
Pompeu Fabra, una adaptació a la nova normativa de contractació, i pel que fa al tema 
de personal fins ara s’havia anat nodrint de personal de l’ajuntament de Manresa però 
és una mancomunitat que te molt pressupost i per tant es veu convenient que la 
mancomunitat tingui personal propi . 
 
El senyor del Sar va dir que en la darrera assemblea que es va aprovar definitivament 
la modificació dels estatuts el secretari va dir que ja tenia l’aprovació de tots els 
ajuntaments, i en canvi Navarcles encara no s’havia aprovat. 
Respon la Secretària i diu segurament es deu tractar d’una confusió, en concret el que 
ha  tramès Navarcles a la mancomunitat és el certificat d’exposició al públic, però que 
precisament ja s’havia comunicat a la mancomunitat que a Navarcles el Ple era el dia 
29-9. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT  assolint el quòrum de la 
MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ DEROGACIÓ ORDENANÇA MUNICIPA L 
D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
 
ANTECEDENTS 

 
Lla Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre 
relativa als serveis en el mercat interior, pretén facilitar l’exercici de la llibertat 
d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i el seu objectiu 
és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis. 
Les lleis estatals 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, (Llei paraigües) i la 25/2009, de 22 de desembre (Llei 
Òmnibus) suposen la transposició al dret estatal d’aquesta directiva. 
Aquestes lleis estatals obliguen a les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals a 
adaptar la seva normativa local a aquesta directiva tenint en compte els seus principis 
inspiradors: La llibertat d’accés a la prestació de les activitats de serveis i a la llibertat 
d’establiment.  
 
A més en concret el marc normatiu que regula la implantació d’activitats ha estat 
objecte d’importants modificacions amb la promulgació, d’aquestes normes i, de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa del espectacles públics i les 
activitats recreatives, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, que ha entrat en vigor el dia 11 d’agost, i la Llei 3/2010, de 
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
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Atès que aquest nou marc legal implica la derogació expressa de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental,  i de retruc afecta les 
normes aprovades en desenvolupament d’aquesta, entre d’altres, l’ordenança 
municipal d’activitats, aprovada pel Ple de la Corporació 29-5-01 seguint el model tipus 
aprovat pel Consell Comarcal de Bages (BOP de 10 de maig de 2001), i que establia 
el règim de llicència, tant per les activitats classificades com les no classificades. 
 
Atès que l’article 7 de la Llei 20/2009, específica expressament que “En cap cas les 
ordenances municipals no poden sotmetre al règim de  llicència ambiental les 
activitats regulades per aquesta llei en el règim d e comunicació” 
 
Considerant que des del dia 11 d’agost ens trobem desproveïts d’un important 
instrument normatiu que integrava la regulació de tots els tràmits a seguir per part de 
l’administració municipal, per regularitzar la implantació d’una activitat o instal·lació, i 
tots aquells aspectes que suposaven una aplicació de la llei 3/1998 queden tàcitament 
derogats, passant a regir els nous règims de comunicació previstos en la llei 20/2009, 
els quals destaca, especialment, el règim de comunicació al qual se subjecten les 
activitats de l’annex III d’aquesta Llei i que ve a substituir l’anterior llicència municipal 
d’activitats classificades, regulades en la OMA. (Ordenança Municipal d’Activitats i 
instal·lacions) 
 
I considerant que en virtut de les lleis estatals de transposició de la Directiva de 
Serveis, cal adaptar les ordenances i reglaments municipals. 
 
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’està treballant en l’elaboració d’una 
nova Ordenança tipus i que te la pretensió de regular no només aquells aspectes que 
la Llei  i el Reglament deixen en mans de regulació municipal, sinó també d’integrar els 
diferents procediments sectorials amb afectació sobre les activitats, tenint en compte 
també  la Directiva de Serveis 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DEROGAR l’ordenança municipal d’activitats i instal·lacions de l’ajuntament 
de Navarcles, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 29-5-2001. 

 
SEGON.- DETERMINAR que en virtud del nou marc normatiu abans esmentat la 
tramitació de les activitats es subjectarà als següents procediments:  

 
- declaració responsable:  activitats sense incidència ambiental, anomenades 

no classificades o inocúes. (Annex B l) 
- comunicació prèvia:  activitats classificades, annex III de la Llei 20/2009 

PCAA 
 

TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als serveis municipals pel seu 
coneixement i efectes. 
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Explicar  o ampliar el dictamen, la senyora Secretària contesta que de fet a la comissió 
informativa ja es va estar explicant ampliament, en tot cas afegir que s’adjunta al 
dictamen el model de comunicació prèvia i de declaració responsable per tal que 
també s’aprovi pel Ple.  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions dels dies15 i 29/7 i 2/9 , i resolucions d’alcaldia  queda 
substituïda l’obligació de donar compte al Ple de t ots els acords en virtut del 
lliurament de les actes s’ha fet als portaveus dels  grups municipals en 
compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de  2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de 
resolucions de tots els membres de la Corporació, a rticle 43 del reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica de resolucions d’Alca ldia de nomenament i 
contractació de personal i d’altres que la legislac ió estableix aquest tràmit. 
 
Acord de la JGL de data 2 de setembre de 2010 contr actació de Aida Esteve 
Segura, com a auxiliar de la Llar d’Infants.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 de l ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de 
Navarcles 

 
El representant de la CUP Toni Fernández diu que davant la convocatòria de vaga del 
dia d’avui i donat que la seva formació hi dona suport, no participarà en el ple. 
Acabada aquesta intervenció abandona la Sala. 
El senyor Alcalde diu que en aquest cas es deixa l’escrit de la Cup sobre la taula i se’n 
parlarà la propera sessió ordinària.  

 
 
El senyor Josep Díaz de CiU pregunta: 
 

1) Sobre el contenciós del tanatori com està actualment?.  
2) Sobre el nou ambulatori, com està. 

 
Respecte a la primera pregunta el senyor Alcalde diu que per part de FONTANOVA es 
va presentar recurs de cassació i per tant en aquests moments s’està pendent de la 
resolució d’aquest recurs. 
 
Respecte a la segona pregunta, el senyor Serra informa que ja s’ha concedit la 
llicència d’enderroc, que l’empresa constructora que ho ha de fer és Seubas i Salvans 
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que segons han informat  estaven tramitant l’autorització pel tema de l’uralita i que 
segons han comunicat dilluns podran començar. 
 
El senyor Juan del Sar pregunta: 
 

1) En relació a l’acta de la JGL del dia 30-4 en la relació de factures n’hi ha una 
de 12.000€ per una consultoria per anàlisi de processos etc.i pregunta que és. 

 
Contesta la secretària i diu que fa referència a la factura pel concepte d’un programa 
informàtic per la gestió dels acords de les juntes i els plens que ha fet l’enginyer Toni 
Vila, dins una convocatòria de l’AOC que l’ajuntament va tenir una subvenció de 
9.200€ 
 
 
Pren la paraula el regidor Valentí Oliveras d’IC-EV i diu que vol manifestar la seva 
adhesió a la mobilització del dia d’avui en relació a la convocatòria de Vaga General. 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 hores i 10 minuts del dia 29 de setembre de 2010, de la qual, com a 
Secretària estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm.  i correlatius fins el   
 
HO CERTIFICO 
 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                       Montserrat Sensat i Borràs 
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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2010 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 10 
Dia: 29/09/2010 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC) 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Valentí Oliveras i Calvo (IC – EuiA) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar i Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
Raül Carrasco i Cubo (CiU) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  29 de setembre de 2010, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Llorenç Ferrer i Alòs prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
10    del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior 28 de juliol de 2010 
2.- Dictamen aprovació Text refós modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament. 
3.- Dictamen aprovació rectificació padró municipal d’habitants a 1-1-2010 
4.- Dictamen aprovació compte general exercici 2009 
5.- Dictamen aprovació expedient modificació crèdit pressupost núm.6/10 
6.- Dictamen acceptació subvenció del PUOSC any 2010 per la construcció Biblioteca  
7.-Dictamen aprovació definitiva modificació estatuts Mancomunitat municipis pel Sanejament. 
8.- Dictamen aprovació derogació ordenança municipal d’activitats i instal·lacions 
Assumptes d’urgència 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
Acord JGL de data 2/9/2010 contractació aux.escola bressol Aida Esteve Segura 
Precs i preguntes 
- Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de Navarcles 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió 28/7/2010. Es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTU AL NÚMERO 11 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 

 
L’expedient de modificació de les normes subsidiàries de planejament número 11 
referent als sectors de l’avinguda de la Generalitat, (sector 1), i carrers del 
Bages,Renaixença i Bartomeu (sector 2) del terme municipal de Navarcles que va ser 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, te com objectiu fer un canvi de qualificacions 
entre dos sectors discontinus per tal d’obtenir sòl d’equipaments al costat de l’actual 
Teatre-auditori i l’Escola de música i sòl de sistemes per implantar-hi en un futur els 
habitatges dotacionals. 
 L’expedient va ser aprovat inicialment en sessió de data 9 de gener de 2008 amb el 
vot favorable de 8 membres i desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total 
de 13 membres que formen la Corporació.  
Un cop sotmès a informació pública, pel període d’un mes, mitjançant edictes de 
convocatòria d’aquesta, publicats al BOP número 17 de data 19 de gener de 2008, al 
DOGC número 5050 de data 17 de gener de 2008 i al l diari regió-7, d’acord amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, , sense que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions, en sessió de Ple municipal de data 26 de març de 2008 el 
document es va aprovar provisionalment, pel vot favorable de 8 membres i 
desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total de 13 membres que formen la 
Corporació. 
Posteriorment, es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que 
va dictar Resolució de data 28 de juliol de 2008 mitjançant la qual es va emetre 
informe en el sentit que calia suspendre la tramitació prevista a l’article 95 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, fins que mitjançant un text refós verificat pel Ple 
Municipal s’incorporin diferents prescripcions, i que són: 
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1.1 la creació i regulació normativa del sistema d’habi tatges dotacionals, com un sistema 
separat del sistema d’equipaments, dotant-lo d’una clau específica, d’acord amb l’article 
34.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme . 
 
1.2. Pel que fa al sector 1, garantir normativament  que els espais lliures entre 
edificacions assoliran una qualitat suficient per a favorir l’intercanvi i reunió de persones 
 

1.3 pel que fa al sector 2,replantejar la situació dels equipaments generals, per la 
situació respecte als edificis de l’entorn no inclo sos dins del sector. Per tant, cal que 
el sòl qualificat com equipaments generals es situï  en el mateix pla de façana que està 
ara, però dividit en dos per tal de garantir divers os accessos a la zona verda, un d’ells 
previst com un accés central a aquesta, que en gara nteixi una obertura com a mínim 
de 30m d’acord amb el plànol annex. 
 
1.4 cal determinar una distància de protecció de l’ edificació annexa proposada 
respecte de l’edifici de l’ermita de Sant Bartomeu,  del sector 2, atès les seves 
característiques arquitectòniques. 
 
Elaborades i redactades aquestes prescripcions pels servies tècnics i jurídics 
municipals.  
 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS  que inclou text normatiu i plànols d’ordenació, 
que s’adjunta a aquest dictamen, de la modificació puntual número 11 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Navarcles, referent als sectors 1 (de l’Av. 
Generalitat) i sector 2 carrers Bages, Renaixença i Sant Bartomeu i que incorpora les 
prescripcions formulades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la seva sessió 
de data 28 de juliol de 2008. 
 
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
aquest Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles, relatiu a la modificació puntual número 11, per la seva aprovació definitiva.  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme Ramon Serra i explica que aquesta modificació 
ja es va aprovar fa dos anys però que la Comissió d’Urbanisme va suspendre la seva 
aprovació definitiva a que es complissin una sèrie de prescripcions, que ja consten en 
el dictamen i que en concret el que feia referència a recular per normativa un sistema 
diferent que definís l’habitatge dotacional, es va creure més oportú regular aquest 
sistema un cop estigués aprovat el Pla Local d’habitatge i per això s’ha retardat aquest 
text refós. 
En quant a les altres prescripcions l’ajuntament les ha complert i de fet ja s’ha obtingut 
el vist i plau de la comissió, per això demana el vot favorable de tots els assistents. 
 
Pren la paraula e portaveu de CiU senyor Josep Diaz, i diu que si bé en general estan 
d’acord amb com ha quedat aquesta modificació, el seu grup ja es va mostrar en 
contra en el seu moment pel canvi de qualificació, per tant s’abstindran. 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Abstencions:4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA. 
*** 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL  D’HABITANTS A 
1-1-2010 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2010, tramesa per la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, de 20 de 
desembre que modifica el Reglamento de Población y demarcación Territoriales de les 
Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, l’Ajuntament ha d’aprovar la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any i 
remetre els resums numèrics a l’INE i malgrat no s’ha rebut cap resposta respecte a 
l’al·legació presentada per aquest Ajuntament.  

 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

A C O R D S 
 

1er.- APROVAR  la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2009 essent la xifra 
de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2010 de   5.964 habitants amb el 
següent detall 
 
Total Habitants: 5.964 
Homes:     2.907 
Dones:   3.057 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, per la 
seva oportuna comprovació. 
 
  No hi van haver intervencions i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2009  
 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2009, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 22 de juliol de 2010. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 5/08/2010 i en el tauler d’edictes per un termini de quinze dies, durant els quals i 8 
més no s’han presentat reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde-President 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2009, rendit per l’Alcalde-
President, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu 
informe emès el dia 22 de juliol de 2010. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni els resultats dels exercicis (actuals i 
anteriors) per import de 758.006,82 euros i  7.432.910,01 euros respectivament. 
 
TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 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 com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en 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 hisendes locals. 
 
*** 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que els números ja es van explicar a la 
comissió de comptes i dona la paraula al senyor Interventor per si vol afegir alguna 
cosa més, el senyor interventor Albert Vilajoana diu que l’expedient ha seguit la seva 
tramitació que un cop informat per la Comissió es va sotmetre a informació pública 15 
dies i 8 més i que un cop s’hagi aprovat s’haurà de trametre a la Sindicatura d 
Comptes. 
El senyor Díaz, portaveu de CiU pregunta en relació a la xifra de 758.006,82 euros i  
7.432.910,01 euros que vol dir 
El senyor interventor diu que el Pla general comptable contempla un assentament que 
consisteix en passar els resultats de l’exercici al compte de patrimoni, és a dir que es 
patrimonialitzen els resultats, i en aquest cas hi ha el d’aquest exercici i els exercicis 
anteriors ja que no s’havia fet. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT  PRESSUPOST 
NÚM.6/10 
 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 100.395,80 €  i  sent insuficient el crèdit 
consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent l'Alcalde-President d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 6/10 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és: Romanent líquid de tresoreria 
general per l’import de 70.624,90 € i baixa de crèdit per import de 29.770,90 €. Els 
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crèdits extraordinaris són per un import de 42.149,42 €, els suplements de crèdit per 
l’import de 58.246,38 €, segons detall que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 16 de setembre de 2010. 

 
Informat favorablement per la comissió informativa en sessió de 23 de setembre del 
present, es sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria General i baixa de crèdits. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 6/10, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

151 15100 Gratificacions brigada d’obres 0,00 1.800,00 1.800,00 
151 60903 Mur carrer Bages 0,00 17.270,90 17.270,90 
151 61902 Enderroc edifici carrer Ample núm. 42 0,00 19.658,52 19,658,52 
322 22606 Activitats SES Navarcles 0,00 420,00 420,00 
338 62500 Mobiliari festes 0,00 3.000,00 3.000,00 

  Total Crèdits extraordinaris     42.149,42  
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

134 48916 Conveni AVES 1.300,00 1.300,00 2.600,00 
151 60009 Font Nova Solervicens 80.000,00 6.400,00 86.400,00 
151 61903 Voreres passeig Angel Vivó 446.914,48 19.904,31 466.818,79 
151 75001 Reurbanització carrer Ample 167.976,03 1.500,00 169.476,03 
155 21000 Obres 105.000,00 2.500,00 107.500,00 
325 62304 Adquisició instruments musicals 2.500,00 1.442,07 3.942,07 
330 62306 Millores instal.lacions elèctriques Coro 1.700,00 1.700,00 3.400,00 
332 62209 Construcció nova Biblioteca 800.000,00 12.500,00 812.500,00 

340 21300 
Reparació, manteniment i conserv. 
Maquinària, instal.lacions i utillatge 5.000,00 2.500,00 7.500,00 

920 21203 
Edificis i altres dependències 
municipals 12.500,00 8.500,00 21.000,00 

  Total suplements de crèdits  58.246,38  
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Total Despeses         100.395,80 

 

FINANÇAMENT 
 

RLTG 

 
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals        70.624,90 
 
BAIXA DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Disminució  Previsió 

total 
      

340 63205 Millores piscines municipals 75.535,99 29.770,90 45.765,09 
 
Total Finançament         100.395,80 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que el contingut de la modificació ja es va 
explicar en la sessió de la comissió informativa i simplement el que vol destacar és que 
el pressupost  està anant bé, que encara queda marge en les despeses i en els 
ingressos es compleixen les previsions, per tant diu el senyor alcalde el fet que 
s’esgoti tot el romanent amb les modificacions de crèdit no és preocupant perquè 
queda joc, encara que personalment seria partidari de no esgotar tot el romanent per 
fer les modificacions de crèdit però que entén que si legalment o tècnicament s’ha de 
fer així doncs s’ha d’acceptar. 
 
Pren la paraula el senyor Díaz i diu que el seu grup en aquest tema sempre diuen  el 
mateix, que creuen que es podria fer d’una altra manera i per això votaran en contra. 
 
El senyor alcalde explica que com ha dit ell també ho faria d’un altra manera, que 
també és del criteri d’esgotar al màxim les partides i no haver de disposar del 
romanent, i posa com exemple la partida que s’ha tingut de crear per mobiliari de 
festes, diu el senyor Alcalde que segurament l’hagués imputat a la partida de festes 
perquè encara hi ha saldo positiu, però el tècnic que és l’interventor, diu que mobiliari 
és inversió i per tant s’ha de crear una partida al capítol 6. I de fet al final si sobren 
diners de les partides també s’obtindrà romanent positiu amb lo qual ja es tindrà el 
mateix resultat. 
 
Sotmès a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Vots en contra: 4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAT 
 
*** 
 
6.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 201 0 PER LA 
CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA  
 
 

Atès que l’actuació  “Construcció nova Biblioteca”  està inclosa en el Pla d’obres i 
serveis de Catalunya,  Servei específic de biblioteques anualitat 2010, publicat en el 
DOGC 5574 de 24/02/2010,  amb una subvenció de 500.000 euros,  
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar  a l’Arquitecte Pere Santamaria 
Garcia com  a director facultatiu de les obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 332 
622209 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.   
 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, regidor d’Urbanisme i explica que es tracta 
d’un acte de tràmit d’aprovar l’import de la subvenció de 500.000€ atorgada a 
l’ajuntament de Navarcles dins el programa específic de biblioteques del  PUOSC del 
quinqueni 2007-2012. 
 
El portaveu de CiU senyor Díaz diu que el seu grup està a favor de rebre la subvenció 
però no que es destini a la biblioteca, no estem d’acord en com es farà la biblioteca. 
 
El senyor Serra va dir que aquesta subvenció era del programa específic de 
biblioteques per tant només es podria fer servir per la biblioteca. 
 
El senyor Oliveras pregunta al senyor Díaz si CiU està en contra de fer una biblioteca, 
el senyor Díaz contesta que no està en contra de que es faci una biblioteca sinó en 
com es farà aquesta biblioteca. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
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Vots a favor: 8 
Abstencions: 4 
 
Es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
*** 
 
 7.-DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATU TS 
MANCOMUNITAT MUNICIPIS PEL SANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament 
en sessió ordinària del dia 22 de març de 2010, va aprovar inicialment la modificació 
dels seus Estatuts. 
 
L’ajuntament de Navarcles en la seva qualitat de membre integrant de ple dret de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, va exposar al públic aquest 
acord d’aprovació inicial sense que es presentessin al·legacions 
 
Considerant  el marc normatiu configurat bàsicament per: 
 
1.-Art.35 i 36.7 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril  TRRL 
2.- Art. 44.2  i 47.3.b de la Llei 7/85 de 2 d’ abril LBRL. 
3.- Articles 34 i 35 del RD 1690/1986 d’ 11 de juliol pel que s’ aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les Entitats locals. 
3.- Articles 10.b) i 24 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament, pel que s’atribueix la competència per a la modificació dels Estatuts a 
l’Assemblea de la Mancomunitat i el procediment per a la modificació dels Estatuts. 
4.- Article 119.3, 120.1.2 i 3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  APROVAR DEFINITIVAMENT  la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament la qual va ser aprovada 
inicialment per l’Assemblea General de la Mancomunitat en data 22 de març de 
2010, en el sentit de: 

-. Modificar la seu social de la Mancomunitat 

-. Adaptar els Estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret 
en relació als criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a 
funcionaris d’acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens 
locals així com l’abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas que el lloc de 
treball es comparteixi amb els d’algun Ajuntament de la Mancomunitat.  

 

-. Aplicar a l’àmbit de la Mancomunitat, la normativa continguda en la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre, (BOE núm. 261. 31-10-2007), de contractació del sector públic. 
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LCSP, i la també Llei 31/2007 de 30 d’octubre (també BOE núm. 261, 31-10-2007) 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, de tal manera que permeti a l’ens mancomunat la 
prestació de serveis relacionats amb l’evacuació i tractament d’aigües residuals, 
directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en Dret als municipis mancomunats, 
sense que li sigui d’aplicació el règim de contractació del sector públic.  

 

SEGON.- EMETRE certificat d’aquest acord i donar-ne trasllat a la Mancomunitat. 

*** 
 
Pren la paraula, el regidor Valentí Oliveras, representant a la Mancomunitat i explica 
que aquestes modificacions suposen a part de la seu social, ara estaran al carrer 
Pompeu Fabra, una adaptació a la nova normativa de contractació, i pel que fa al tema 
de personal fins ara s’havia anat nodrint de personal de l’ajuntament de Manresa però 
és una mancomunitat que te molt pressupost i per tant es veu convenient que la 
mancomunitat tingui personal propi . 
 
El senyor del Sar va dir que en la darrera assemblea que es va aprovar definitivament 
la modificació dels estatuts el secretari va dir que ja tenia l’aprovació de tots els 
ajuntaments, i en canvi Navarcles encara no s’havia aprovat. 
Respon la Secretària i diu segurament es deu tractar d’una confusió, en concret el que 
ha  tramès Navarcles a la mancomunitat és el certificat d’exposició al públic, però que 
precisament ja s’havia comunicat a la mancomunitat que a Navarcles el Ple era el dia 
29-9. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT  assolint el quòrum de la 
MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ DEROGACIÓ ORDENANÇA MUNICIPA L 
D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
 
ANTECEDENTS 

 
Lla Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre 
relativa als serveis en el mercat interior, pretén facilitar l’exercici de la llibertat 
d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i el seu objectiu 
és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis. 
Les lleis estatals 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, (Llei paraigües) i la 25/2009, de 22 de desembre (Llei 
Òmnibus) suposen la transposició al dret estatal d’aquesta directiva. 
Aquestes lleis estatals obliguen a les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals a 
adaptar la seva normativa local a aquesta directiva tenint en compte els seus principis 
inspiradors: La llibertat d’accés a la prestació de les activitats de serveis i a la llibertat 
d’establiment.  
 
A més en concret el marc normatiu que regula la implantació d’activitats ha estat 
objecte d’importants modificacions amb la promulgació, d’aquestes normes i, de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa del espectacles públics i les 
activitats recreatives, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, que ha entrat en vigor el dia 11 d’agost, i la Llei 3/2010, de 
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
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Atès que aquest nou marc legal implica la derogació expressa de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental,  i de retruc afecta les 
normes aprovades en desenvolupament d’aquesta, entre d’altres, l’ordenança 
municipal d’activitats, aprovada pel Ple de la Corporació 29-5-01 seguint el model tipus 
aprovat pel Consell Comarcal de Bages (BOP de 10 de maig de 2001), i que establia 
el règim de llicència, tant per les activitats classificades com les no classificades. 
 
Atès que l’article 7 de la Llei 20/2009, específica expressament que “En cap cas les 
ordenances municipals no poden sotmetre al règim de  llicència ambiental les 
activitats regulades per aquesta llei en el règim d e comunicació” 
 
Considerant que des del dia 11 d’agost ens trobem desproveïts d’un important 
instrument normatiu que integrava la regulació de tots els tràmits a seguir per part de 
l’administració municipal, per regularitzar la implantació d’una activitat o instal·lació, i 
tots aquells aspectes que suposaven una aplicació de la llei 3/1998 queden tàcitament 
derogats, passant a regir els nous règims de comunicació previstos en la llei 20/2009, 
els quals destaca, especialment, el règim de comunicació al qual se subjecten les 
activitats de l’annex III d’aquesta Llei i que ve a substituir l’anterior llicència municipal 
d’activitats classificades, regulades en la OMA. (Ordenança Municipal d’Activitats i 
instal·lacions) 
 
I considerant que en virtut de les lleis estatals de transposició de la Directiva de 
Serveis, cal adaptar les ordenances i reglaments municipals. 
 
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’està treballant en l’elaboració d’una 
nova Ordenança tipus i que te la pretensió de regular no només aquells aspectes que 
la Llei  i el Reglament deixen en mans de regulació municipal, sinó també d’integrar els 
diferents procediments sectorials amb afectació sobre les activitats, tenint en compte 
també  la Directiva de Serveis 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DEROGAR l’ordenança municipal d’activitats i instal·lacions de l’ajuntament 
de Navarcles, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 29-5-2001. 

 
SEGON.- DETERMINAR que en virtud del nou marc normatiu abans esmentat la 
tramitació de les activitats es subjectarà als següents procediments:  

 
- declaració responsable:  activitats sense incidència ambiental, anomenades 

no classificades o inocúes. (Annex B l) 
- comunicació prèvia:  activitats classificades, annex III de la Llei 20/2009 

PCAA 
 

TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als serveis municipals pel seu 
coneixement i efectes. 
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Explicar  o ampliar el dictamen, la senyora Secretària contesta que de fet a la comissió 
informativa ja es va estar explicant ampliament, en tot cas afegir que s’adjunta al 
dictamen el model de comunicació prèvia i de declaració responsable per tal que 
també s’aprovi pel Ple.  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions dels dies15 i 29/7 i 2/9 , i resolucions d’alcaldia  queda 
substituïda l’obligació de donar compte al Ple de t ots els acords en virtut del 
lliurament de les actes s’ha fet als portaveus dels  grups municipals en 
compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de  2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de 
resolucions de tots els membres de la Corporació, a rticle 43 del reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica de resolucions d’Alca ldia de nomenament i 
contractació de personal i d’altres que la legislac ió estableix aquest tràmit. 
 
Acord de la JGL de data 2 de setembre de 2010 contr actació de Aida Esteve 
Segura, com a auxiliar de la Llar d’Infants.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 de l ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de 
Navarcles 

 
El representant de la CUP Toni Fernández diu que davant la convocatòria de vaga del 
dia d’avui i donat que la seva formació hi dona suport, no participarà en el ple. 
Acabada aquesta intervenció abandona la Sala. 
El senyor Alcalde diu que en aquest cas es deixa l’escrit de la Cup sobre la taula i se’n 
parlarà la propera sessió ordinària.  

 
 
El senyor Josep Díaz de CiU pregunta: 
 

1) Sobre el contenciós del tanatori com està actualment?.  
2) Sobre el nou ambulatori, com està. 

 
Respecte a la primera pregunta el senyor Alcalde diu que per part de FONTANOVA es 
va presentar recurs de cassació i per tant en aquests moments s’està pendent de la 
resolució d’aquest recurs. 
 
Respecte a la segona pregunta, el senyor Serra informa que ja s’ha concedit la 
llicència d’enderroc, que l’empresa constructora que ho ha de fer és Seubas i Salvans 
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que segons han informat  estaven tramitant l’autorització pel tema de l’uralita i que 
segons han comunicat dilluns podran començar. 
 
El senyor Juan del Sar pregunta: 
 

1) En relació a l’acta de la JGL del dia 30-4 en la relació de factures n’hi ha una 
de 12.000€ per una consultoria per anàlisi de processos etc.i pregunta que és. 

 
Contesta la secretària i diu que fa referència a la factura pel concepte d’un programa 
informàtic per la gestió dels acords de les juntes i els plens que ha fet l’enginyer Toni 
Vila, dins una convocatòria de l’AOC que l’ajuntament va tenir una subvenció de 
9.200€ 
 
 
Pren la paraula el regidor Valentí Oliveras d’IC-EV i diu que vol manifestar la seva 
adhesió a la mobilització del dia d’avui en relació a la convocatòria de Vaga General. 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 hores i 10 minuts del dia 29 de setembre de 2010, de la qual, com a 
Secretària estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm.  i correlatius fins el   
 
HO CERTIFICO 
 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                       Montserrat Sensat i Borràs 
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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2010 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 10 
Dia: 29/09/2010 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC) 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Valentí Oliveras i Calvo (IC – EuiA) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar i Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
Raül Carrasco i Cubo (CiU) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  29 de setembre de 2010, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Llorenç Ferrer i Alòs prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
10    del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior 28 de juliol de 2010 
2.- Dictamen aprovació Text refós modificació puntual número 11 de les Normes Subsidiàries 
de Planejament. 
3.- Dictamen aprovació rectificació padró municipal d’habitants a 1-1-2010 
4.- Dictamen aprovació compte general exercici 2009 
5.- Dictamen aprovació expedient modificació crèdit pressupost núm.6/10 
6.- Dictamen acceptació subvenció del PUOSC any 2010 per la construcció Biblioteca  
7.-Dictamen aprovació definitiva modificació estatuts Mancomunitat municipis pel Sanejament. 
8.- Dictamen aprovació derogació ordenança municipal d’activitats i instal·lacions 
Assumptes d’urgència 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
Acord JGL de data 2/9/2010 contractació aux.escola bressol Aida Esteve Segura 
Precs i preguntes 
- Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de Navarcles 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió 28/7/2010. Es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTU AL NÚMERO 11 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 

 
L’expedient de modificació de les normes subsidiàries de planejament número 11 
referent als sectors de l’avinguda de la Generalitat, (sector 1), i carrers del 
Bages,Renaixença i Bartomeu (sector 2) del terme municipal de Navarcles que va ser 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, te com objectiu fer un canvi de qualificacions 
entre dos sectors discontinus per tal d’obtenir sòl d’equipaments al costat de l’actual 
Teatre-auditori i l’Escola de música i sòl de sistemes per implantar-hi en un futur els 
habitatges dotacionals. 
 L’expedient va ser aprovat inicialment en sessió de data 9 de gener de 2008 amb el 
vot favorable de 8 membres i desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total 
de 13 membres que formen la Corporació.  
Un cop sotmès a informació pública, pel període d’un mes, mitjançant edictes de 
convocatòria d’aquesta, publicats al BOP número 17 de data 19 de gener de 2008, al 
DOGC número 5050 de data 17 de gener de 2008 i al l diari regió-7, d’acord amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, , sense que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions, en sessió de Ple municipal de data 26 de març de 2008 el 
document es va aprovar provisionalment, pel vot favorable de 8 membres i 
desfavorable de 4 membres, dels 12 assistents, del total de 13 membres que formen la 
Corporació. 
Posteriorment, es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que 
va dictar Resolució de data 28 de juliol de 2008 mitjançant la qual es va emetre 
informe en el sentit que calia suspendre la tramitació prevista a l’article 95 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, fins que mitjançant un text refós verificat pel Ple 
Municipal s’incorporin diferents prescripcions, i que són: 
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1.1 la creació i regulació normativa del sistema d’habi tatges dotacionals, com un sistema 
separat del sistema d’equipaments, dotant-lo d’una clau específica, d’acord amb l’article 
34.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme . 
 
1.2. Pel que fa al sector 1, garantir normativament  que els espais lliures entre 
edificacions assoliran una qualitat suficient per a favorir l’intercanvi i reunió de persones 
 

1.3 pel que fa al sector 2,replantejar la situació dels equipaments generals, per la 
situació respecte als edificis de l’entorn no inclo sos dins del sector. Per tant, cal que 
el sòl qualificat com equipaments generals es situï  en el mateix pla de façana que està 
ara, però dividit en dos per tal de garantir divers os accessos a la zona verda, un d’ells 
previst com un accés central a aquesta, que en gara nteixi una obertura com a mínim 
de 30m d’acord amb el plànol annex. 
 
1.4 cal determinar una distància de protecció de l’ edificació annexa proposada 
respecte de l’edifici de l’ermita de Sant Bartomeu,  del sector 2, atès les seves 
característiques arquitectòniques. 
 
Elaborades i redactades aquestes prescripcions pels servies tècnics i jurídics 
municipals.  
 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS  que inclou text normatiu i plànols d’ordenació, 
que s’adjunta a aquest dictamen, de la modificació puntual número 11 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi de Navarcles, referent als sectors 1 (de l’Av. 
Generalitat) i sector 2 carrers Bages, Renaixença i Sant Bartomeu i que incorpora les 
prescripcions formulades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la seva sessió 
de data 28 de juliol de 2008. 
 
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
aquest Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles, relatiu a la modificació puntual número 11, per la seva aprovació definitiva.  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme Ramon Serra i explica que aquesta modificació 
ja es va aprovar fa dos anys però que la Comissió d’Urbanisme va suspendre la seva 
aprovació definitiva a que es complissin una sèrie de prescripcions, que ja consten en 
el dictamen i que en concret el que feia referència a recular per normativa un sistema 
diferent que definís l’habitatge dotacional, es va creure més oportú regular aquest 
sistema un cop estigués aprovat el Pla Local d’habitatge i per això s’ha retardat aquest 
text refós. 
En quant a les altres prescripcions l’ajuntament les ha complert i de fet ja s’ha obtingut 
el vist i plau de la comissió, per això demana el vot favorable de tots els assistents. 
 
Pren la paraula e portaveu de CiU senyor Josep Diaz, i diu que si bé en general estan 
d’acord amb com ha quedat aquesta modificació, el seu grup ja es va mostrar en 
contra en el seu moment pel canvi de qualificació, per tant s’abstindran. 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Abstencions:4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA. 
*** 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL  D’HABITANTS A 
1-1-2010 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2010, tramesa per la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, de 20 de 
desembre que modifica el Reglamento de Población y demarcación Territoriales de les 
Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, l’Ajuntament ha d’aprovar la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any i 
remetre els resums numèrics a l’INE i malgrat no s’ha rebut cap resposta respecte a 
l’al·legació presentada per aquest Ajuntament.  

 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

A C O R D S 
 

1er.- APROVAR  la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2009 essent la xifra 
de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2010 de   5.964 habitants amb el 
següent detall 
 
Total Habitants: 5.964 
Homes:     2.907 
Dones:   3.057 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, per la 
seva oportuna comprovació. 
 
  No hi van haver intervencions i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2009  
 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2009, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 22 de juliol de 2010. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 5/08/2010 i en el tauler d’edictes per un termini de quinze dies, durant els quals i 8 
més no s’han presentat reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde-President 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2009, rendit per l’Alcalde-
President, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu 
informe emès el dia 22 de juliol de 2010. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni els resultats dels exercicis (actuals i 
anteriors) per import de 758.006,82 euros i  7.432.910,01 euros respectivament. 
 
TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 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 com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en 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 hisendes locals. 
 
*** 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que els números ja es van explicar a la 
comissió de comptes i dona la paraula al senyor Interventor per si vol afegir alguna 
cosa més, el senyor interventor Albert Vilajoana diu que l’expedient ha seguit la seva 
tramitació que un cop informat per la Comissió es va sotmetre a informació pública 15 
dies i 8 més i que un cop s’hagi aprovat s’haurà de trametre a la Sindicatura d 
Comptes. 
El senyor Díaz, portaveu de CiU pregunta en relació a la xifra de 758.006,82 euros i  
7.432.910,01 euros que vol dir 
El senyor interventor diu que el Pla general comptable contempla un assentament que 
consisteix en passar els resultats de l’exercici al compte de patrimoni, és a dir que es 
patrimonialitzen els resultats, i en aquest cas hi ha el d’aquest exercici i els exercicis 
anteriors ja que no s’havia fet. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
*** 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT  PRESSUPOST 
NÚM.6/10 
 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 100.395,80 €  i  sent insuficient el crèdit 
consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent l'Alcalde-President d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 6/10 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és: Romanent líquid de tresoreria 
general per l’import de 70.624,90 € i baixa de crèdit per import de 29.770,90 €. Els 
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crèdits extraordinaris són per un import de 42.149,42 €, els suplements de crèdit per 
l’import de 58.246,38 €, segons detall que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 16 de setembre de 2010. 

 
Informat favorablement per la comissió informativa en sessió de 23 de setembre del 
present, es sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria General i baixa de crèdits. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 6/10, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

151 15100 Gratificacions brigada d’obres 0,00 1.800,00 1.800,00 
151 60903 Mur carrer Bages 0,00 17.270,90 17.270,90 
151 61902 Enderroc edifici carrer Ample núm. 42 0,00 19.658,52 19,658,52 
322 22606 Activitats SES Navarcles 0,00 420,00 420,00 
338 62500 Mobiliari festes 0,00 3.000,00 3.000,00 

  Total Crèdits extraordinaris     42.149,42  
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

134 48916 Conveni AVES 1.300,00 1.300,00 2.600,00 
151 60009 Font Nova Solervicens 80.000,00 6.400,00 86.400,00 
151 61903 Voreres passeig Angel Vivó 446.914,48 19.904,31 466.818,79 
151 75001 Reurbanització carrer Ample 167.976,03 1.500,00 169.476,03 
155 21000 Obres 105.000,00 2.500,00 107.500,00 
325 62304 Adquisició instruments musicals 2.500,00 1.442,07 3.942,07 
330 62306 Millores instal.lacions elèctriques Coro 1.700,00 1.700,00 3.400,00 
332 62209 Construcció nova Biblioteca 800.000,00 12.500,00 812.500,00 

340 21300 
Reparació, manteniment i conserv. 
Maquinària, instal.lacions i utillatge 5.000,00 2.500,00 7.500,00 

920 21203 
Edificis i altres dependències 
municipals 12.500,00 8.500,00 21.000,00 

  Total suplements de crèdits  58.246,38  
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Total Despeses         100.395,80 

 

FINANÇAMENT 
 

RLTG 

 
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals        70.624,90 
 
BAIXA DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Disminució  Previsió 

total 
      

340 63205 Millores piscines municipals 75.535,99 29.770,90 45.765,09 
 
Total Finançament         100.395,80 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que el contingut de la modificació ja es va 
explicar en la sessió de la comissió informativa i simplement el que vol destacar és que 
el pressupost  està anant bé, que encara queda marge en les despeses i en els 
ingressos es compleixen les previsions, per tant diu el senyor alcalde el fet que 
s’esgoti tot el romanent amb les modificacions de crèdit no és preocupant perquè 
queda joc, encara que personalment seria partidari de no esgotar tot el romanent per 
fer les modificacions de crèdit però que entén que si legalment o tècnicament s’ha de 
fer així doncs s’ha d’acceptar. 
 
Pren la paraula el senyor Díaz i diu que el seu grup en aquest tema sempre diuen  el 
mateix, que creuen que es podria fer d’una altra manera i per això votaran en contra. 
 
El senyor alcalde explica que com ha dit ell també ho faria d’un altra manera, que 
també és del criteri d’esgotar al màxim les partides i no haver de disposar del 
romanent, i posa com exemple la partida que s’ha tingut de crear per mobiliari de 
festes, diu el senyor Alcalde que segurament l’hagués imputat a la partida de festes 
perquè encara hi ha saldo positiu, però el tècnic que és l’interventor, diu que mobiliari 
és inversió i per tant s’ha de crear una partida al capítol 6. I de fet al final si sobren 
diners de les partides també s’obtindrà romanent positiu amb lo qual ja es tindrà el 
mateix resultat. 
 
Sotmès a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Vots en contra: 4 
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Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAT 
 
*** 
 
6.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 201 0 PER LA 
CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA  
 
 

Atès que l’actuació  “Construcció nova Biblioteca”  està inclosa en el Pla d’obres i 
serveis de Catalunya,  Servei específic de biblioteques anualitat 2010, publicat en el 
DOGC 5574 de 24/02/2010,  amb una subvenció de 500.000 euros,  
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar  a l’Arquitecte Pere Santamaria 
Garcia com  a director facultatiu de les obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 332 
622209 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.   
 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, regidor d’Urbanisme i explica que es tracta 
d’un acte de tràmit d’aprovar l’import de la subvenció de 500.000€ atorgada a 
l’ajuntament de Navarcles dins el programa específic de biblioteques del  PUOSC del 
quinqueni 2007-2012. 
 
El portaveu de CiU senyor Díaz diu que el seu grup està a favor de rebre la subvenció 
però no que es destini a la biblioteca, no estem d’acord en com es farà la biblioteca. 
 
El senyor Serra va dir que aquesta subvenció era del programa específic de 
biblioteques per tant només es podria fer servir per la biblioteca. 
 
El senyor Oliveras pregunta al senyor Díaz si CiU està en contra de fer una biblioteca, 
el senyor Díaz contesta que no està en contra de que es faci una biblioteca sinó en 
com es farà aquesta biblioteca. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
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Vots a favor: 8 
Abstencions: 4 
 
Es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
*** 
 
 7.-DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATU TS 
MANCOMUNITAT MUNICIPIS PEL SANEJAMENT. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament 
en sessió ordinària del dia 22 de març de 2010, va aprovar inicialment la modificació 
dels seus Estatuts. 
 
L’ajuntament de Navarcles en la seva qualitat de membre integrant de ple dret de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, va exposar al públic aquest 
acord d’aprovació inicial sense que es presentessin al·legacions 
 
Considerant  el marc normatiu configurat bàsicament per: 
 
1.-Art.35 i 36.7 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril  TRRL 
2.- Art. 44.2  i 47.3.b de la Llei 7/85 de 2 d’ abril LBRL. 
3.- Articles 34 i 35 del RD 1690/1986 d’ 11 de juliol pel que s’ aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les Entitats locals. 
3.- Articles 10.b) i 24 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament, pel que s’atribueix la competència per a la modificació dels Estatuts a 
l’Assemblea de la Mancomunitat i el procediment per a la modificació dels Estatuts. 
4.- Article 119.3, 120.1.2 i 3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  APROVAR DEFINITIVAMENT  la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament la qual va ser aprovada 
inicialment per l’Assemblea General de la Mancomunitat en data 22 de març de 
2010, en el sentit de: 

-. Modificar la seu social de la Mancomunitat 

-. Adaptar els Estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret 
en relació als criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a 
funcionaris d’acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens 
locals així com l’abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas que el lloc de 
treball es comparteixi amb els d’algun Ajuntament de la Mancomunitat.  

 

-. Aplicar a l’àmbit de la Mancomunitat, la normativa continguda en la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre, (BOE núm. 261. 31-10-2007), de contractació del sector públic. 
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LCSP, i la també Llei 31/2007 de 30 d’octubre (també BOE núm. 261, 31-10-2007) 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, de tal manera que permeti a l’ens mancomunat la 
prestació de serveis relacionats amb l’evacuació i tractament d’aigües residuals, 
directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en Dret als municipis mancomunats, 
sense que li sigui d’aplicació el règim de contractació del sector públic.  

 

SEGON.- EMETRE certificat d’aquest acord i donar-ne trasllat a la Mancomunitat. 

*** 
 
Pren la paraula, el regidor Valentí Oliveras, representant a la Mancomunitat i explica 
que aquestes modificacions suposen a part de la seu social, ara estaran al carrer 
Pompeu Fabra, una adaptació a la nova normativa de contractació, i pel que fa al tema 
de personal fins ara s’havia anat nodrint de personal de l’ajuntament de Manresa però 
és una mancomunitat que te molt pressupost i per tant es veu convenient que la 
mancomunitat tingui personal propi . 
 
El senyor del Sar va dir que en la darrera assemblea que es va aprovar definitivament 
la modificació dels estatuts el secretari va dir que ja tenia l’aprovació de tots els 
ajuntaments, i en canvi Navarcles encara no s’havia aprovat. 
Respon la Secretària i diu segurament es deu tractar d’una confusió, en concret el que 
ha  tramès Navarcles a la mancomunitat és el certificat d’exposició al públic, però que 
precisament ja s’havia comunicat a la mancomunitat que a Navarcles el Ple era el dia 
29-9. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT  assolint el quòrum de la 
MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ DEROGACIÓ ORDENANÇA MUNICIPA L 
D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
 
ANTECEDENTS 

 
Lla Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre 
relativa als serveis en el mercat interior, pretén facilitar l’exercici de la llibertat 
d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i el seu objectiu 
és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis. 
Les lleis estatals 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, (Llei paraigües) i la 25/2009, de 22 de desembre (Llei 
Òmnibus) suposen la transposició al dret estatal d’aquesta directiva. 
Aquestes lleis estatals obliguen a les Comunitats Autònomes i a les Entitats Locals a 
adaptar la seva normativa local a aquesta directiva tenint en compte els seus principis 
inspiradors: La llibertat d’accés a la prestació de les activitats de serveis i a la llibertat 
d’establiment.  
 
A més en concret el marc normatiu que regula la implantació d’activitats ha estat 
objecte d’importants modificacions amb la promulgació, d’aquestes normes i, de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa del espectacles públics i les 
activitats recreatives, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, que ha entrat en vigor el dia 11 d’agost, i la Llei 3/2010, de 
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
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Atès que aquest nou marc legal implica la derogació expressa de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental,  i de retruc afecta les 
normes aprovades en desenvolupament d’aquesta, entre d’altres, l’ordenança 
municipal d’activitats, aprovada pel Ple de la Corporació 29-5-01 seguint el model tipus 
aprovat pel Consell Comarcal de Bages (BOP de 10 de maig de 2001), i que establia 
el règim de llicència, tant per les activitats classificades com les no classificades. 
 
Atès que l’article 7 de la Llei 20/2009, específica expressament que “En cap cas les 
ordenances municipals no poden sotmetre al règim de  llicència ambiental les 
activitats regulades per aquesta llei en el règim d e comunicació” 
 
Considerant que des del dia 11 d’agost ens trobem desproveïts d’un important 
instrument normatiu que integrava la regulació de tots els tràmits a seguir per part de 
l’administració municipal, per regularitzar la implantació d’una activitat o instal·lació, i 
tots aquells aspectes que suposaven una aplicació de la llei 3/1998 queden tàcitament 
derogats, passant a regir els nous règims de comunicació previstos en la llei 20/2009, 
els quals destaca, especialment, el règim de comunicació al qual se subjecten les 
activitats de l’annex III d’aquesta Llei i que ve a substituir l’anterior llicència municipal 
d’activitats classificades, regulades en la OMA. (Ordenança Municipal d’Activitats i 
instal·lacions) 
 
I considerant que en virtut de les lleis estatals de transposició de la Directiva de 
Serveis, cal adaptar les ordenances i reglaments municipals. 
 
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’està treballant en l’elaboració d’una 
nova Ordenança tipus i que te la pretensió de regular no només aquells aspectes que 
la Llei  i el Reglament deixen en mans de regulació municipal, sinó també d’integrar els 
diferents procediments sectorials amb afectació sobre les activitats, tenint en compte 
també  la Directiva de Serveis 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 23 de setembre eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DEROGAR l’ordenança municipal d’activitats i instal·lacions de l’ajuntament 
de Navarcles, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 29-5-2001. 

 
SEGON.- DETERMINAR que en virtud del nou marc normatiu abans esmentat la 
tramitació de les activitats es subjectarà als següents procediments:  

 
- declaració responsable:  activitats sense incidència ambiental, anomenades 

no classificades o inocúes. (Annex B l) 
- comunicació prèvia:  activitats classificades, annex III de la Llei 20/2009 

PCAA 
 

TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als serveis municipals pel seu 
coneixement i efectes. 
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Explicar  o ampliar el dictamen, la senyora Secretària contesta que de fet a la comissió 
informativa ja es va estar explicant ampliament, en tot cas afegir que s’adjunta al 
dictamen el model de comunicació prèvia i de declaració responsable per tal que 
també s’aprovi pel Ple.  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions dels dies15 i 29/7 i 2/9 , i resolucions d’alcaldia  queda 
substituïda l’obligació de donar compte al Ple de t ots els acords en virtut del 
lliurament de les actes s’ha fet als portaveus dels  grups municipals en 
compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de  2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de 
resolucions de tots els membres de la Corporació, a rticle 43 del reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica de resolucions d’Alca ldia de nomenament i 
contractació de personal i d’altres que la legislac ió estableix aquest tràmit. 
 
Acord de la JGL de data 2 de setembre de 2010 contr actació de Aida Esteve 
Segura, com a auxiliar de la Llar d’Infants.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 de l ROM 

- Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de 
Navarcles 

 
El representant de la CUP Toni Fernández diu que davant la convocatòria de vaga del 
dia d’avui i donat que la seva formació hi dona suport, no participarà en el ple. 
Acabada aquesta intervenció abandona la Sala. 
El senyor Alcalde diu que en aquest cas es deixa l’escrit de la Cup sobre la taula i se’n 
parlarà la propera sessió ordinària.  

 
 
El senyor Josep Díaz de CiU pregunta: 
 

1) Sobre el contenciós del tanatori com està actualment?.  
2) Sobre el nou ambulatori, com està. 

 
Respecte a la primera pregunta el senyor Alcalde diu que per part de FONTANOVA es 
va presentar recurs de cassació i per tant en aquests moments s’està pendent de la 
resolució d’aquest recurs. 
 
Respecte a la segona pregunta, el senyor Serra informa que ja s’ha concedit la 
llicència d’enderroc, que l’empresa constructora que ho ha de fer és Seubas i Salvans 
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que segons han informat  estaven tramitant l’autorització pel tema de l’uralita i que 
segons han comunicat dilluns podran començar. 
 
El senyor Juan del Sar pregunta: 
 

1) En relació a l’acta de la JGL del dia 30-4 en la relació de factures n’hi ha una 
de 12.000€ per una consultoria per anàlisi de processos etc.i pregunta que és. 

 
Contesta la secretària i diu que fa referència a la factura pel concepte d’un programa 
informàtic per la gestió dels acords de les juntes i els plens que ha fet l’enginyer Toni 
Vila, dins una convocatòria de l’AOC que l’ajuntament va tenir una subvenció de 
9.200€ 
 
 
Pren la paraula el regidor Valentí Oliveras d’IC-EV i diu que vol manifestar la seva 
adhesió a la mobilització del dia d’avui en relació a la convocatòria de Vaga General. 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 hores i 10 minuts del dia 29 de setembre de 2010, de la qual, com a 
Secretària estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm.  i correlatius fins el   
 
HO CERTIFICO 
 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                       Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


