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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ  

 DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL DIA 13 

D’ABRIL DE 2011 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter:extra ordinari 
Número: 04/2011 
Dia: 13/04/2011 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 21.50 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 (ICV – EuiA) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
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 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
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  13/04/2011, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Alcalde Llorenç 
Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  4/2011    
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del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
 
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.- Dictamen aprovació Pla protecció Civil pel risc de nevades. 
 
2- Dictamen ratificar conveni signat el 29-3-2011 amb Azul Zima SL 
 
3.- Dictamen aprovació inicial MP 16 de les Normes Subsidiàries de planejament sector carrers 
Mura i Rocafort. 
 
4- Dictamen aprovació inicial MP 17 de les Normes Subsidiàries de planejament sector carrers 
Pau Claris/Montserrat. 
 
5.- Donació de compte resolucions d’alcaldia números 2011105  i 2011106 d’aprovació 
liquidació de pressupost 2010 i incorporació de romanents 
 
6.- Dictamen aprovació expedient de modificació de crèdit número 2/2011 de crèdit 
extraordinari pressupost 2011. 
 
7.- Dictamen aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per al 
finançament dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat 
de l’ATM de Barcelona. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ PLA PROTECCIÓ CIVIL PEL RISC  DE NEVADES.- 
 

ANTECEDENTS 
 

En sessió del Ple de la Coporació es van aprovar els Plans de protecció civil del 
municipi de Navarcles pels reiscos de: Inundacions i Incendies forestals, i mancava per 
elaborar el pal pel risc de nevades. 

 
En virtud de l’Ordre IRO/335/2010, de 7 de juny es va obrir convocatòria de concessió 
de subvencions per l’elaboració i revisió de plans de protecció civil.  

 
Per acord de Junta de Govern Local de data 15-7-2010 es va aprovar la presentació 
de sol·licitud de subvenció davant el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació per l’elaboració del Pla de protecció civil pel risc de nevades. 

 
Per Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre sobre atorgament de subvencions, 
es va concedir a l’ajuntament de Navarcles una subvenció d’import 1.255€  

 
Elaborat pels serveis municipals el Pla de Protecció Civil pel risc de nevades del 
municipi de Navarcles, seguint les directrius i amb el vist i plau dels serveis territorials 
del Departament d’Interior de la Catalunya Central. 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR el Pla de Protecció Civil del municipi de Navarcles pel risc de 
nevades.  
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SEGON.- TRAMETRE als Serveis Territorials del Departament d’Interior de la 
Catalunya Central dos exemplars d’aquest Pla per la seva homologació per part de la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula la regidora de Governació Dolors Pinos i explica que l’ajuntament ja 
tenia fets els Plans de protecció civil per inundacions i per incendis i enguany s’ha fet 
el de risc per nevades i d’aquesta manera es completaran els plans de protecció civil. 
Per fer aquest pla s’han rebut 1.250€ del Generalitat i s’ha fet des de l’ajuntament amb 
l’assessorament del Consell Comarcal i la supervisió dels serveis territorials de 
protecció civil. 
 
Pren la paraula el senyor Díaz diu que han donat un cop d’ull i que suposen que les 
preses per aprovar-ho ara deu ser pel tema de la subvenció. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
2- DICTAMEN RATIFICAR CONVENI SIGNAT EL 29-3-2011 A MB AZUL ZIMA SL.-  
 

 
ANTECEDENTS 

 
 

L’Ajuntament de Navarcles representada per la seva alcaldessa M. Carme Alòs i Pintó 
i l’empresa Azul Zima SL, representada  per Joaquin Tejera Arias, van signar en data 
22 de setembre de 2006, un conveni urbanístic que tenia per objecte la cessió 
anticipada d’unes finques propietat de la mercantil Azul Zima SL que es trobaven 
inclosos en un sector pendent de desenvolupar mitjançant un pla parcial (PP-1 Mirador 
de Sant Benet), als efectes de que l’ajuntament disposes d’uns terrenys per l’ubicació 
d’un equipament sanitari públic. 

 
Des de la signatura del conveni cap de les dues parts va mostrar iniciativa en ordre a 
complimentar el conveni. Per part de l’ajuntament, els terrenys cedits no es van 
inscriure en el seu moment al  Registre de la Propietat, no es va redactar el Pla Parcial 
que habilitava la cessió dels terrenys i s’ha tramitat una modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament per tal de construir l’equipament sanitari en un 
altre indret que ja reuneix les condicions de solar.  
Per part de la mercantil Azul Zima SL ha venut  les parcel·les cedides a una altra 
empresa FRAPAVIL, SL, segons consta en el cadastre de l’any 2009. 

 
A la vista el dictamen jurídic emès pels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona, 
en resposta a la petició d’assistència jurídica formulada per aquest ajuntament, i 
segons el qual recomanen la resolució per mutu acord del conveni signat el 2006. 

 
En data 29 de març el senyor alcalde Llorenç Ferrer i Alòs i el representant de 
l’empresa Joaquin Tejera Arias van signar un conveni de resolució per mutu acord del 
conveni signat el 22-9-2006 de cessió anticipada de terrenys. 

 
ACORDS 

 
ÚNIC.-  RATIFICAR el conveni signat el dia 29 de març 2011 entre l’alcalde Llorenç 
Ferrer i Alòs i el representant de la mercantil Azul Zima, quin text s’adjunta com annex,  
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relatiu a la resolució per mutu acord del conveni signat entre ambdues parts, aprovat   
en sessió del Ple del dia 21 de juliol de 2006 i publicat en el DOGC número 4694 de 
data 9-8-2006, i signat en data 22-9-2006 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Intervé el senyor Alcalde i fonamenta el dictamen dient que que aquest conveni no va 
acabar mai de complir-se, ja que les cessions no es van fer totes però hi ha una 
clàusula que diu que al cap de 6 anys poden sol·licitar l’expropiació, i degut a la mala 
experiència que l’ajuntament te amb els convenis val més resoldre’l per més que 
sembli que tot està al nostre favor i que no poden reclamar res, hi hagut acord entre 
les parts és elmillor per l’ajuntament. 
 
Intervé el senyor Díaz, portaveu de CiU i pregunta quin perill hi havia? Si no s’han 
cedit tots els terrenys i l’equipament no es fa, el seu grup no entén que hi hagi cap 
perill. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que és per evitar riscos i entrar en la dinàmica judicial. 
 
Pren la paraula el senyor Valentí Oliveras, d’IC-EV, diu que ell ja va votar en contra de 
signar el conveni i si no s’hagués aprovat la resolució del conveni el seu grup hagués 
presentat una proposta per denunciar el conveni, per tant votarà a favor. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor: 8 (Grup socialista i IC-EV) 
Abstencions: 3 (CiU) 
 
*** 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL MP 16 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT SECTOR CARRERS MURA I ROCAFORT.  
 
 
ANTECEDENTS 

1. L’objectiu d’aquesta modificació puntual de planejament és modificar el gàlib 
edificatori d’una parcel·la (RC 9225223) situada dins el nucli urbà a la cantonada dels 
carrers Rocafort i Mura i retornar a la situació de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de l’any 1985. Es proposa que recuperi el gàlib edificatori que tenia amb 
el planejament anterior tal i com van mantenir la resta de les finques de la illa. Es 
perllonga la profunditat edificable dels carrers Rocafort i  Mura, de 11,00 mts. Fins a la 
seva intersecció. D’aquesta manera es podrà tancar la illa, evitant les mitgeres vistes 
existents i corregint el greuge que es va incòrrer amb la propietat. L’alçada serà de PB 
i dues plantes. 

2. La proposta ha estat elaborada pels serveis tècnics municipals i ha estat una petició 
de la propietat. 

3. Informada la Comissió Informativa Permanent en sessió de data 7 d’abril de 2011 
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Consideracions legals  
 
1. El planejament vigent són, les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles aprovades definitivament per la CUB en data 31 de maig de 2000 i el seu 
Text refós es va aprovar en la sessió de 28-9-2006 i publicat al DOGC de data 24-
11.2006. 
 
2. Es compleixen els requisits dels article 96 i 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el nou Text refós de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, d’acord amb l’apartat 1 
del referit article 97, queda justificada la oportunitat i conveniència de la modificació 
puntual. 
 
3. La tramitació d’aquesta modificació es seguirà d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 85 del Text Refós de la llei d’urbanisme. Aquesta proposta de modificació no 
afecta a cap límit territorial municipal, amb la qual cosa no és necessari donar 
audiència als municipis limítrofs. I tampoc procedeix sol·licitar informe previ a cap 
organisme.  
 
4. L’òrgan competent per la seva aprovació inicial és el Ple de la Corporació amb el 
quòrum de la majoria absoluta, tal i com es disposa en els articles articles 22.2.c) i 
47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

PRIMER. APROVAR INICIALMENT  la “Modificació Puntual número 16 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Navarcles, que te per objecte modificar el gàlib 
edificatori d’una parcel·la (RC 9225223) situada dins el nucli urbà a la cantonada dels 
carrers Rocafort i Mura i retornar a la situació de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de l’any 1985. de conformitat amb allò que determina l’article 85 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
d’Urbanisme.  

SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  la “Modificació Puntual número 17 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles, relatiu a uns terrenys situats 
a la confluència entre els carrers Pau Claris i carrer Montserrat, durant el termini d’un 
mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels anuncis 
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, al diari Regió-7, al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament, http://www.navarcles.cat, per tal que 
qualsevol entitat o persona interessada pugui examinar la documentació i presentar les 
al·legacions que estimi convenient, perquè així ho disposa l’article 85.4 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i 
l’article 23 del Decret  305/2006, de 18 de juliol.  
 
TERCER.- TRANSCORREUGUT el termini d’informació pública sense que s’hagin 
presentat al·legacions l’acord inicial esdevindrà provisional sense necessitat de nou 
acord Corporatiu i es trametrà a la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya 
Central per a la seva aprovació definitiva, tal i com disposa l’article 80 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 
 
QUART.- NOTIFICAR  aquest acord a la propietat de la parcel·la afectada per la 
modificació. 
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CINQUÈ.- FACULTAR  el senyor alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris a l’efecte. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra i explica que aquesta MP número 16 sembla 
que es tracti d’una errada del planejament, es tracta que en una illa entre els carrers 
Mura i Rocafort que hi ha totes les cantonades edificades llevat d’una que no ho està, 
amb la revisió de les NSP queda sense sostre edificable, quan es detecta aquesta 
circumstància es fan les gestions davant la CUB i sembla que no hi haurà problema 
perquè sigui aprovada aquesta modificació, ja que no afecta ni a zones verdes, ni a 
equipaments, i més aviat es tracta de restituir un greuge. 
 
El senyor Díaz, portaveu de CiU,  diu que el seu vot serà favorable ja que es tracta de 
fer justícia als propietaris perjudicats. 
 
El senyor Valentí Oliveras d’IC-EV manifesta també el seu vot favorable. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels assistents assolint 
el quòrum de la MAJORIA ABSOLUTA. 
 
*** 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL MP 17 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT SECTOR CARRERS PAU CLARIS/MONTSERRAT. –  
 
ANTECEDENTS 

1. L’objectiu d’aquesta modificació puntual de planejament és corregir la delimitació 
entre sòl urbà i el sòl urbanitzable per tal d’adequar-la a la realitat cadastral i a la 
realitat de la propietat, en uns terrenys situats a la confluència entre el carrer Pau 
Claris i el carrer Montserrat, a tocar el sector del PP1 “Mirador de Sant Benet”. La 
proposta  comporta incloure en el sòl urbà una porció de terreny (142 m2), que en el 
planejament vigent és sòl urbanitzable, que forma part de la zona comunitària d’uns 
habitatges existents, que constitueix l’accés als aparcaments d’aquests. 

2. La proposta ha estat elaborada pels serveis tècnics municipals i ha estat una petició 
dels veïns afectats. 
 

3. Informada la Comissió Informativa Permanent en sessió de data 7 d’abril de 2011 

Consideracions legals  
 
1. El planejament vigent són, les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles aprovades definitivament per la CUB en data 31 de maig de 2000 i el seu 
Text refós es va aprovar en la sessió de 28-9-2006 i publicat al DOGC de data 24-
11.2006. 
 
2. Es compleixen els requisits dels article 96 i 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el nou Text refós de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, d’acord amb l’apartat 1 
del referit article 97, queda justificada la oportunitat i conveniència de la modificació 
puntual. 
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3. La tramitació d’aquesta modificació es seguirà d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 85 del Text Refós de la llei d’urbanisme. Aquesta proposta de modificació no 
afecta a cap límit territorial municipal, amb la qual cosa no és necessari donar 
audiència als municipis limítrofs. I tampoc procedeix sol·licitar informe previ a cap 
organisme.  
 
4. L’òrgan competent per la seva aprovació inicial és el Ple de la Corporació amb el 
quòrum de la majoria absoluta, tal i com es disposa en els articles articles 22.2.c) i 
47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

PRIMER. APROVAR INICIALMENT  la “Modificació Puntual número 17 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Navarcles, objecte és corregir la delimitació entre sòl 
urbà i el sòl urbanitzable per tal d’adequar-la a la realitat cadastral i a la realitat de la 
propietat, en uns terrenys situats a la confluència entre el carrer Pau Claris i el carrer 
Montserrat, a tocar el sector del PP1 “Mirador de Sant Benet”, i que comporta incloure 
en el sòl urbà una porció de terreny (142 m2), que en el planejament vigent és sòl 
urbanitzable, que forma part de la zona comunitària d’uns habitatges existents, de 
conformitat amb allò que determina l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  d’Urbanisme.  

SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  la “Modificació Puntual número 17 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles, relatiu a uns terrenys situats 
a la confluència entre els carrers Pau Claris i carrer Montserrat, durant el termini d’un 
mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels anuncis 
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, al diari Regió-7, al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament, http://www.navarcles.cat, per tal que 
qualsevol entitat o persona interessada pugui examinar la documentació i presentar les 
al·legacions que estimi convenient, perquè així ho disposa l’article 85.4 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i 
l’article 23 del Decret  305/2006, de 18 de juliol.  
 
TERCER.- TRANSCORREUGUT el termini d’informació pública sense que s’hagin 
presentat al·legacions l’acord inicial esdevindrà provisional sense necessitat de nou 
acord Corporatiu i es trametrà a la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya 
Central per a la seva aprovació definitiva, tali com disposa l’article 80 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
 
QUART.- COMUNICAR  aquest acord als propietaris de les finques del carrer Pau 
Claris números 56,58,60,62 i 64 afectats per la modificació. 
 
CINQUÈ- FACULTAR  el senyor alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris a l’efecte. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, regidor d’Urbanisme, i explica que el cas és 
que uns metres dels darreres de les cases del carrer Pau Claris quedaven dins l’àmbit 
del PP1, i als propietaris s’els hi deia que amb  el desenvolupament del PP1 “Mirador 
de Sant Benet”, es resoldria però donat que aquest Pla Parcial no es tira endavant s’ha 
optat per fer la modificació i resoldre aquest tema pels afectats. 
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Pren la paraula el senyor Díaz i diu que el seu grup votarà a favor ja que es tracta de 
beneficiar a la gent de Navarcles. 
 
El senyor Valentí Oliveras d’IC-EC també va mostrar la seva conformitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT assolint el quòrum de la 
majoria absoluta. 
 
 
5.- DONACIÓ DE COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚMERO S 2011105  I 
2011106 D’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2010 I  INCORPORACIÓ 
DE ROMANENTS.-  
 
 
Intervé el senyor alcalde,diu que aquest punt no s’ha de votar nomé s’en dona compte, 
en tot cas el senyor alcalde diu que està satisfet del resultat obtingut ja que en un 
període com aquest de crisi i complicat per les finances municipals s’ha pogut tancar el 
pressupost amb un romanent positiu de 203.000€, i tenint en compte a més que s’ha 
apujat la previsió per fallits. 
 
 
Resolució núm. 2011105  
 
 
EN Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde-President de l’ajuntament de 
Navarcles, en relació a la liquidació del Pressupost Municipal exercici 2010, dicta la 
següent resolució: 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2010 en el qual es posa de manifest 
l’execució de l’estat de despeses d’ingressos i despeses i es determina els drets pendent 
de cobrament i obligacions pendent de pagament a 31 de desembre, el resultat 
pressupostari de l’exercici, el romanent de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 
de 5 de març, en el seu art. 191, aquesta intervenció informat la liquidació de l’any 
2010. 
 
Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica correspon a 
l’Alcaldia en relació a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual 
s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 5 d’ abril 2011. 
 
De l’ expedient de liquidació se’n deriven les següents magnituds: 
 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI  
 

Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments RT pressupostari 

a. Operacions corrents 4.864.354,60 3.966.368,06   897.986,54 

b. Altres operacions no financeres 1.526.204,47 1.781.371,57  -255.167,10 
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1- Total operacions no financeres (a+b) 6.390.559,07 5.747.739,63  642.819,44 

2- Actius financers     

3- Passius financers 316.000,00 556.327,63  -240.327,63 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  6.706.559,07 6.304.067,26  402.491,81 

4- Crèdits finançats amb RTDG   166.767,09  

5- Desviacions de finançament negatives   984.615,47  

6- Desviacions de finançament positives   1.029.133,11 122.249,45 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2008     524.741,26 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria   544.635,18 

2 (+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI D'EXERCICI   2.133.365,07 

  PI - Exercici corrent  1.461.133,97  

  PI - Exercicis tancats  634.724,81  

  D'altres operacions no pressupostàries  37.506,29  

  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva    

3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D'EXERC ICI   1.045.103,10 

  PD - Exercici corrent  574.794,91  

  PD - Exercicis tancats  16.475,72  

  D'altres operacions no pressupostàries  485.451,09  
 (-) Pagament pendent aplicació definitiva  31.618,62  

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)   1.632.897,15 

II SALDO DUBTÒS COBRAMENT   267.409,59 

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT   1.161.657,78 

IV 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-
II-III)   203.829,78 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els crèdits 
definitius, les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats. 
 
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts nets, i la recaptació neta. 
 
L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 

 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
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• Els romanents de crèdit 
 

• El romanent de tresoreria 
 
. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la 
LGEP. 
 
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP i el RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’ aprova el Reglament que la desenvolupa, ajustaran els seus 
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 
L’article 19 del RD 1463/2007 estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 16.2 del mateix estaran obligades a 
elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del 
pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. 
Aquest pla s’ ha elaborat durant l’ exercici 2010 i s’ha aprovat pel  Ple de la corporació en 
data 24 de març de 2010. 
 
S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
Per tant, RESOLC:  

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall. 
 
SEGON.- Donar-ne compte al Ple  en la primera sessió que hi hagi. 

TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 

 
Intervé el senyor alcalde,diu que aquest punt no s’ha de votar nomé s’en dona compte, 
en tot cas el senyor alcalde diu que està satisfet del resultat obtingut ja que en un 
període com aquest de crisi i complicat per les finances municipals s’ha pogut tancar el 
pressupost amb un romanent positiu de 203.000€, i tenint en compte a més que s’ha 
apujat la previsió per fallits. 
 
*** 
 
Resolució núm. 2011106 
 
EN Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde-President de l’ajuntament de 
Navarcles, en relació a l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/11, dicta la següent 
resolució: 
 

ANTECEDENTS 
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Per la providència de l’Alcaldia de data 5 d’ abril de 2011 s’inicia l’expedient núm. 1/11 
per a l’aprovació de la modificació de crèdit per incorporació de romanent de crèdit 
afectat al pressupost vigent 

 

Crèdit a incorporar 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Incorporació Consignació 
definitiva 

155  63208 Pla enllumenat fase IV  3.598,01 3.598,01 

161  61001 Millores ETAP Fase II  9.876,56 9.876,56 

321  

62501 

Equipament llar d’infants  3.576,32 3.576,32 

155  

76700 

Passeig vora el riu  30.000,00 30.000,00 

340  

63205 

Millores piscines municipals  39.100,14 39.100,14 

 

340  

61948 

Millores instal.lacions camp 

de futbol 

  

5.052,19 

 

5.052,19 

340  

69203 

Pista skating  15.000,00 15.000,00 

 

155  

69214 

Línea elèctrica polígon 

industrial Pla del Cos 

  

23.136,00 

 

23.136,00 

920  

62500 

Mobiliari i estris  423,72 423,72 

 

151  

61903 

Urbanització passatge Angel 

Vivó 

 

13.000,00 

 

2.415,18 

 

15.415,18 

332 

62209 

Construcció nova biblioteca 815.000,00 828.325,74 1.643.325,74 

330 

62210 

Ampliació centre cultural  182.987,08 182.987,08 

920 

62600 

Equips processos informació 3.000 548,38 3.548,38 

 Mur Carrer Bages  17.270,90 17.270,90 

 

Total despesa a incorporar amb romanent afectat          1.161.310,22  €             

 

Crèdit a incorporar 
 

Partida Nom Consignació 

inicial 

Incorporació Consignació 

definitiva 

155  Urbanització Carrer Aragó 360.000,00 40.000,00 400.000,00 
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60919 

155 

61952 

Obres pla de mobilitat 20.000,00 30.354,45 50.354,45 

155 

61951 

Adaptació voreres Pau Claris  8.048,26 8.048,26 

 

 
Total despesa a incorporar amb compromís d’ingrés              78.402,71  €             
 

 
TOTAL  DESPESES A INCORPORAR          1.239.712,93  €             
 

 

 

Finançament  

 

Nom Compromís 

d’ingrés  75501 

Romanent 

afectat 

87010 

Romanent 

general 

87000 

Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals 

  
 

  
         0 

Romanent de Tresoreria per a despeses 
amb finançament afectat 

    
       
1.161.310,22  

 

Compromís d’ingrés              78.402,71   

 

FONAMENTS DE DRET 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 182 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 als articles 47 i 48 del RD 500/1990. 
 
Segons l’article 47 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, la tramitació dels 
expedients d’incorporació de crèdits es regularà en les bases d’execució del 
pressupost. 
 
Segons les bases d’execució de l’exercici 2011, en l’article 12.6, l’aprovació de la 
incorporació de romanents  és competència del President. 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/11 mitjançant la incorporació de 
romanent de crèdit afectat, crèdit general i compromís d’ingrés, per un import de 
1.239.712,93 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es 
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost. 

 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 
2/2011 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PRESSUPOST 2011.  
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ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 197.916,08 euros  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. 2/11 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és el Romanent líquid de tresoreria 
general derivat de la liquidació de 2010 i per un import total de 197.916,08 €. Els 
crèdits extraordinaris són per un import de 194.606,08 €, els suplements de crèdit per 
l’import de 3.310 €, 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 6 d’ abril de 2011. 

 
Informat favorablement per la comissió informativa en sessió de 7 d’ abril 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. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 2/11, 
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 
      

155 22699 Indemnització sentència 177/2007 0,00 189.606,08 189.606,08 
325 62304 Adquisició instruments musicals 0,00 3.000,00 3.000,00 
920 16209 Fons social 0,00 2.000,00 2.000,00 

  Total Crèdits extraordinaris  
   

194.606,08  
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica Descripció revisió inicial  Increment Previsió 
total 

      

432 46702 Consorci turístic Valls del Montcau 4.000,00 1.500,00 5.500,00 

440 46503 Conveni integració tarifària 1.500,00 810,00 2.310,00 
920 46500 Conveni informàtica 10.000,00 1.000,00 11.000,00 

  Total suplements de crèdits  3.310,00  
 
Total Despeses        197.916,08 

FINANÇAMENT 

RLTG 

 
87000 Romanent de Tresoreria per despeses generals        197.916,08 
 
 
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. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu que són petits ajustos i que  la partida més 
important és la previsió pel pagament de la indemnització als germans Wenceslao i 
M.Àngels Passarell Passarell per donar compliment a la sentència pels terrenys del 
camí de la Pòlvora, arrel del recurs interposat pels esmentats germans Passarell 
contra aquest ajuntament per un conveni de l’any 84. 
 
Pren la paraula el portaveu dl grup de CiU senyor Josep Díaz i diu que el seu grup 
s’abstindrà ja que troben que hi ha coses dubtoses. 
En el cas de la indemnització en compliment de la sentència estan d’acord en que es 
faci una previsió. I per les altres qüestions pregunten com és que fins ara no s’ha tingut 
en compte que s’havien de comprar instruments musicals. 
I respecte a la integració tarifària tampoc li quadra el que consta a l’expedient amb el 
que es diu en el conveni que avui aprovem 
 
Contesta la regidora Dolors Pinos en relació a la pregunta dels instruments musicals i 
diu que la informació no es va tenir fins després d’aprovar el pressupost. 
Sobre la integració tarifària l’interventor aclareix que l’import correspon a la liquidació 
de l’any passat, ja que es liquida per anys vençuts. 
En aquest punt hi va haver una mica debat en relació als imports pel concepte de la 
integració tarifària. 
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Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor: 8 (grup socialista i IC-EV) 
Abstencions: 3 grup CiU 
 
*** 
   
7.- DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB  EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA  TARIFARI 
INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA.  
 
“Atès que el 24 de març de 2009 i el 27 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del 
Bages, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat 
Territorial de  Mobilitat de Barcelona, van formalitzar uns convenis per tal de concretar 
el règim de funcionament i de finançament del sistema tarifari integrat a la comarca del 
Bages per l’anualitat 2009 i 2010 respectivament, a l’espera de la formalització de la 
constitució del Consorci de Transport Públic de la Catalunya Central.  
 
Atès que actualment s’està tramitant la constitució del Consorci de Transport Públic de 
la Catalunya Central que, entre les seves funcions, inclou la  implantació d’un sistema 
integrat de tarifes a l’àrea del Bages a fi de millorar substancialment la qualitat, 
l’eficàcia i l’eficiència de la xarxa de transport públic existent. 
 
Atès que per acord del Ple del Consell Comarcal del Bages de data 27 de setembre de 
2010 es va aprovar inicialment la constitució i els estatuts per la creació del “Consorci 
del Transport Públic de les Comarques Centrals, Autoritat Territorial de Mobilitat”, que 
té per objecte la coordinació del sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit 
territorial de les comarques del Bages, Berguedà, l’Anoia i el Solsonès, però 
inicialment s’integra per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Atesa la valoració positiva dels resultats obtinguts des de l’inici de la implantació del 
sistema tarifari integrat a la comarca l’any 2009, el Consell Comarcal del Bages, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial 
de  Mobilitat de Barcelona estan formalitzant un nou conveni d’adhesió al sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona per l’anualitat 2011. 
 
Atès que per al finançament de les despeses generades per la integració en el sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació 
a la comarca del Bages, es fixa una despesa màxima de 608.000 euros per l’any 2011, 
amb la següent proporcionalitat en la seva distribució: 
 
 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques  85% 
 Ajuntament de Manresa      7,5% 
 Consell Comarcal del Bages (Ajuntaments de la comarca)  7,5 
 
 
Atès l’acord del Ple del Consell Comarcal del Bages de  data 28 de març pel qual 
s’aprova la minuta de conveni de col·laboració per al finançament dels serveis de 
transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona”, entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca. 
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I considerant que aquest Ajuntament va aprovar en sessió de 26 de maig de 2010 
l’aprovació d’aquest conveni pels anys 2009 i 2010. 
Aquest alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR  la minuta del “Conveni de col·laboració per al finançament dels 
serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM 
de Barcelona”, entre el Consell Comarcal del Bages i aquest Ajuntament, per l’any 
2011 quin text s’adjunta a aquest dictamen com annex.  
 
SEGON.- FACULTAR al senyor alcalde per la signatura del conveni. 

TERCER.- DONAR TRASLLAT   d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages 

 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu que amb aquest conveni s’ha aconseguit en 
primer lloc reduir els preus i en segon lloc augmentar la freqüència, s’ha aconseguit la 
freqüència de cada mitja hora, pel que fa al cost explica el senyor alcalde que en anys 
anteriors per acord del d’aleshores equip de govern de CiU, hi havia una bonificació 
del 100% del bitllet de manera generalitzada per jubilats i gent amb invalidesa i 
suposava per l’ajuntament  un cost anual de 10.000€, i ara amb el conveni hi ha els 
descomptes de meitat de preu per tothom i el cost està al voltant dels 2.500€ anuals. 
El senyor alcalde va dir que l’experiència s’ha de valorar com a positiva i intentar 
perquè es vagi mantenint, 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU senyor Josep Diaz i diu que el seu grup 
votarà a favor ja que ja suposat una millora si bé reivindiquen en l’augment de les 
freqüències. 
 
Pren la paraula el portaveu d’IC-EV i diu que s’ha de potenciar el servei públic i 
reivindica un horari més extens, de nit i festius. 
  
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21.50 hores del dia 13-4-2011, 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 
 
 
 
 
Conveni de col·laboració per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic 
de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 
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Manresa, ___   de  ___________ de 2011 
 
 
 
REUNITS 
 
El Sr. Josep Candàliga i Freixa,  president del Consell Comarcal del Bages en nom 
d’aquest ens local. 
 
El Sr. Llorenç Ferrer i Alòs  alcalde de l’Ajuntament de NAVARCLES  en nom  d’aquest 
ens local. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest Conveni. 
 
 
EXPOSEN 
 
I. El 24 de març de 2009 i el 27 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Bages, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial 
de  Mobilitat de Barcelona, conscients de la necessitat de disposar d’un sistema tarifari 
integrat que afavoreixi l’ús del serveis de transport públic col·lectiu per part de la 
ciutadania en unes condicions de preu adequades amb la potenciació de la 
intermodalitat, van formalitzar uns convenis per tal de concretar el règim de 
funcionament i de finançament del sistema tarifari integrat a la comarca del Bages per 
l’anualitat 2009 i 2010, a l’espera de la formalització de la constitució del Consorci de 
Transport Públic de la Catalunya Central. El Consell Comarcal del Bages, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Manresa estan tramitant la constitució del 
Consorci de Transport Públic de la Catalunya Central que, entre les seves funcions, 
inclou la implantació d’un sistema integrat de tarifes a l’àrea del Bages a fi de millorar 
substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de la xarxa de transport públic 
existent. 
 
II. D’acord amb al mobilitat existent a la comarca del Bages i els desplaçaments amb la 
regió metropolitana de Barcelona, es va considerar adient que el sistema tarifari integrat 
a la comarca del Bages es coordinés de manera adequada amb el sistema tarifari de 
l’ATM de Barcelona amb l’objectiu que el ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús dels 
mateixos títols de transport en l’ús dels serveis de transport públic dins d’aquest àmbit 
territorial, tenint en compte que part dels serveis ja formen part dels sistema tarifari 
integrat de l’ATM de Barcelona. 
 
III .Per acord del Ple del Consell Comarcal del Bages de data 27 de setembre de 2010 es 
va aprovar inicialment la constitució i els estatuts per la creació del “Consorci del 
Transport Públic de les Comarques Centrals, Autoritat Territorial de Mobilitat”, que té per 
objecte la coordinació del sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial de 
les comarques del Bages, Berguedà, l’Anoia i el Solsonès, però inicialment s’integra per 
la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
 
IV. Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració tarifària 
durant l’any 2009 i 2010, el Consell Comarcal del Bages, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de  Mobilitat de Barcelona 
consideren necessari el seu manteniment durant l’any 2011 en tant es culmina el procés 
de constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central. 
 
V. Per al finançament de les despeses generades per la integració en el sistema tarifari 
integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la 
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comarca del Bages, els convenis fixen una despesa màxima i la següent proporcionalitat 
en la seva distribució: 
 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques  85% 
 Ajuntament de Manresa      7,5% 
 Consell Comarcal del Bages (ajuntaments de la comarca)  7,5% 
 
VI. Durant l’any 2009 es va iniciar la integració tarifària de totes les línies de transport 
públic interurbà del Bages, és per això, que es va signar un conveni entre el Consell 
Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca per als anys 2009 i 2010 i que va 
permetre concretar el règim de finançament de la integració tarifària dels serveis de 
transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages, dins el 
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, tenint en compte que les despeses 
derivades de la integració tarifària dels desplaçaments des dels municipis de la comarca 
a la regió metropolitana de Barcelona van a càrrec de  l’ATM de Barcelona. 
 
VII. Atesa la valoració positiva de la implantació de la integració tarifària al Bages i 
d’acord amb les consideracions esmentades, les parts consideren adient la formalització 
d’aquest conveni en el qual es determinen les condicions generals del finançament 
municipal de la integració tarifària dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la 
mobilitat interna de la comarca del Bages, mentre no s’hagi constituït el consorci de 
transport públic de la Catalunya Central. 
 
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni té com a objectiu definir la relació de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca en relació al finançament de la 
integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de 
transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages.   
 
Els serveis de transport objecte de la integració esmentada són els que es detallen en 
l’annex 1. Els títols de transport integrat es detallen en l’annex 2. 
 
 
Segon.- Finançament de la integració  
 
Els diferents ajuntaments es faran càrrec de les despeses generades al Consell 
Comarcal en concepte d’integració en el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 
El repartiment entre els diversos ajuntaments es realitzarà proporcionalment a la xifra 
oficial de població municipal publicada per l’INE per cada anualitat.  
 
Les despeses de la integració tarifària que corresponen al Consell Comarcal i que són 
objecte de repartiment entre els diferents ajuntaments són de 45.600 N per l’any 2011, tot 
això d’acord amb les dades que figuren en l’Annex 3. 
 
Els imports esmentats es corresponen amb les despeses derivades de la compensació a 
abonar a les empreses concessionàries dels serveis de transport detallats en l’annex 1 
pel menyscapte generat per la utilització dels títols de transport integrats de l’ATM de 
Barcelona. 
 
En el cas de pròrroga de la vigència d’aquest Conveni, les aportacions econòmiques 
s’actualitzaran amb l’aprovació del corresponent protocol addicional. 
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Tercer.- Liquidació de les aportacions 
 
L’aportació econòmica a realitzar al Consell Comarcal del Bages pels ajuntaments de la 
comarca es portarà a terme mitjançant pagaments trimestrals a trimestre vençut per 
imports proporcionals a la previsió d’aportació, de cada municipi, esmentada en l’annex 
3. Els abonaments es consideren a compte sens perjudici de les liquidacions definitives 
que es portaran a terme, un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de 
Barcelona. 
 
Un cop fet el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona, el Consell Comarcal 
traslladarà als ajuntaments la informació corresponent a les dades d’utilització dels 
serveis de transport amb l’especificació dels imports satisfets durant l’anualitat en 
concepte de distribució tarifària i de compensació per a la integració tarifària a les 
empreses prestadores dels serveis de transport detallats en l’annex 1. 
 
 
Quart.- Xarxa de distribució i venda 
 
Els ajuntaments de la comarca promouran punts de venda de títols integrats  en els seus 
municipis. 
 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent fins a la liquidació de les aportacions previstes en el pacte 
segon pel que fa a la integració tarifària dels serveis durant l’any 2011, sens perjudici de 
la seva pròrroga en els termes previstos en el pacte següent. 
 
 
Sisè- Pròrroga 
 
Aquest Conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, i per acord de les 
parts mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals. 
 
 
Vuitè.- Subrogació del Consorci de Transport Públic de la Catalunya Central. 
 
Un cop constituït, el Consorci de Transport Públic de la Catalunya Central es subrogarà 
en les obligacions contretes pel Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments pel que fa 
a les obligacions assumides en aquest Conveni. 
 
En el cas que es faci efectiva aquesta subrogació, es revisarà o adaptarà  el Conveni en 
els termes que siguin pertinents. 
 
 
 
Novè.- Incompliment 
 
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest 
Conveni facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que aquest 
no es produeixi, la resolució del Conveni. 
 
 
Onzè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni restaran 
sotmeses a la jurisdicció contenciosa  administrativa. 
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en dos exemplars i a un 
sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Josep Candàliga i Freixa, 
Consell Comarcal del Bages 

 

 
 
 
 
 
 

Llorenç  Ferrer i Alòs  
Ajuntament de Navarcles                                                               
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ANNEX 1 
 
Serveis que s’integren per operador (desplaçaments interns al Bages) 
 
GRUP SAGALÉS 
 

OPERADOR SERVEI 

Manresa – Castellbell – Monistrol  

Manresa – Castellgalí – Sant Vicenç 

Manresa – Monistrol – Castellbell  

Manresa – Pont de Vilomara – Sant Vicenç 

Manresa – Mura  

Manresa – Marganell  

Manresa – Navarcles  

Manresa – Pont de Vilomara 

Transbages, S.L. 

Pineda de Bages – Brucardes  

Manresa – Moià  

Manresa – Santa Maria d’Oló  

Manresa – Monistrol de Calders 

Manresa – Prats de Lluçanès 

Manresa – Castellar  

Manresa – Aguilar  

Manresa – Calaf (C-25) 

Transports Castellà, S.A. 

Manresa – Sant Joan de Vilatorrada 

Ferrocarriles y Transportes, S.A. L’Estany – Santa Maria d’Oló – Moià 

 
 
S.A. ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES 
 

OPERADOR SERVEI 
Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, 
Barcelona):  
Barcelona – Solsona – La Farga de Moles 

Barcelona – Manresa – Solsona  

Manresa – Santpedor – Cardona  
Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, 
Barcelona): 
Barcelona – Berga – Llívia  

Manresa – Castellar de N’Hug 

S.A. Alsina Graells de Auto Transportes 

Manresa – Santpedor – Castellnou de Bages 

 
 
S.A. MASATS TRANSPORTS GENERALS 
 

OPERADOR SERVEI 

Manresa – Sant Salvador de Guardiola 

Manresa – Castellfollit del Boix 

Igualada – Castellfollit del Boix 
S.A. Masats Transports Generals 

Manresa – Igualada  
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ANNEX 2 
 
Gamma de títols ATM – ANY 2011 
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Tarifes  – ANY 2011 
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Zonificació del Bages: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI ZONA ZONA ACTUAL 
Monistrol de Montserrat 4Z 4Z 
Castellgalí 5E 5E 
Castellvell i el Vilar 5E 5E 
El Pont de Vilomara i Roc. 5E - 
Marganell 5E - 
Mura 5E - 
Sant Vicenç de Castellet 5E 5E 
Talamanca 5E - 
Moià 5F - 
Manresa 6D 6C 
Navarcles 6D - 
Sant Fruitós de Bages 6D - 
Sant Joan de Vilatorrada 6D - 
Santpedor 6D - 
Aguilar de Segarra 6E - 
Artés 6E - 
Avinyó 6E - 
Balsareny 6E - 
Calders 6E - 
Castellfollit del Boix 6E - 
Callús 6E - 
Cardona 6E - 
Castellnou de Bages 6E - 
Fonollosa 6E - 
Gaià 6E - 
L’Estany 6E - 
Monistrol de Calders 6E - 
Navàs 6E - 
Rajadell 6E - 
Sallent 6E - 
Sant Feliu Sasserra 6E - 
Sant Mateu de Bages 6E - 
Sant Salvador de Guardiola 6E - 
Santa Maria d’Oló 6E - 
Súria 6E - 
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ANNEX 3 
 

Aportacions municipals màximes previstes per l’any 2011 
 
    ANY 2011 
     
Integració tarifària del Bages    608.000,00 € 
Generalitat de Catalunya 85% 516.800 € 
Administració local 15% 91.200 € 
     

  % Import aportació  
Manresa  50% 45.600 € 

Aportació resta de municipis  50% 45.600 € 
   

Municipi Nombre habitants 
(2010)* 

PREVISIÓ COST 
ANY 2011 

Aguilar de Segarra 253                   105,93 €  
Artés 5.515                2.309,14 €  
Avinyó 2.336                   978,09 €  
Balsareny 3.485                1.459,18 €  
Calders 934                   391,07 €  
Callús 1.845                   772,51 €  
Cardona 5.182                2.169,71 €  
Castellbell i el Vilar 3.731                1.562,18 €  
Castellfollit del Boix 410                   171,67 €  
Castellgalí 1.958                   819,82 €  
Castellnou de Bages 1.069                   447,59 €  
Estany, l' 389                   162,88 €  
Fonollosa 1.401                   586,60 €  
Gaià 177                    74,11 €  
Marganell 317                   132,73 €  
Moià 5.713                2.392,04 €  
Monistrol Calders 690                   288,90 €  
Monistrol Montserrat 3.027                1.267,41 €  
Mura 233                    97,56 €  
Navarcles 5.964                2.497,14 €  
Navàs 6.194                2.593,44 €  
Pont de Vilomara i Rocafort, el 3.760                1.574,32 €  
Rajadell 514                   215,21 €  
Sallent 7.029                2.943,06 €  
Sant Feliu Sasserra 661                   276,76 €  
Sant Fruitós de Bages 8.184                3.426,66 €  
Sant Joan de Vilatorrada 10.856                4.545,43 €  
Sant Mateu de Bages 663                   277,60 €  
Sant Salvador de Guardiola 3.078                1.288,76 €  
Sant Vicenç de Castellet 8.688                3.637,68 €  
Santa Maria d'Oló 1.079                   451,78 €  
Santpedor 7.071                2.960,64 €  
Súria 6.359                2.662,53 €  
Talamanca 143                    59,87 €  
      

Total Ajuntaments 108.908                   45.600 €  
* Font: Institut Nacional d'Estadística. Padró municipal  
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