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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 22 DE JUNY DE 2011 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter:extra ordinari 
Número: 1/2011 
Dia: 22/06/2011 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 21.45 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 Pinos i Piedra (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
 
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila (PSC) 
Venanci Pellicer i Perich (CiU) 
Josep Diaz i Leiva (CiU) 
Ramon Riba i Argelaguet (CiU) 
Anna Sentias i Coromina (CiU) 
Juan del Sar i Nepamuceno (CiU) 
Xavier Oliveras i  González (CUP) 
Conxita Padró i Riera (ERC) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
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  22 de juny de 2011, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
1    del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinariels 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.- Moció relativa a establir la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 
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2.- Moció relativa a la creació de comissió informativa del Ple, Comissió Especial de Comptes i 
Junta de Portaveus. 
3.- Moció relativa de nomenament de representants de la Corporació en organismes en les que 
ha d’estar representada. 
4.- Moció relativa al règim de retribucions i dedicació, i indemnitzacions dels membres de la 
Corporació. 
5.- Moció de designació de representants de la Corporació als Consells Escolars i al Consell 
Escolar Municipal.  
6.- Moció d’Alcaldia delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.  
7.- Moció sobre creació del consell sectorial de participació de la mobilitat  
8.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia següents: 
- núm. 2011185 sobre membres de la Junta de Govern Local 
- núm. 2011186 sobre nomenaments Tinents d’alcalde 
- núm. 2011187 sobre regidors/es delegats/es i delegació de competències 
- núm. 2011188 sobre grups municipals 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- MOCIÓ RELATIVA A LA PERIODICITAT DE LES SESSION S DEL PLE I DE LA 
JUNTA DE GOVERN.-  
 
 
Antecedents de fet 
 
Un cop celebrades, el passat dia 22 de maig, les Eleccions Locals convocades mitjançant 
Reial Decret 424/2011 de data 28 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari 
procedir, d'acord amb la legislació vigent,  l'establiment de la periodicitat de les sessions 
del Ple i de la Junta de Govern Local. 
la Junta de Govern Local poden celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent de 
celebrar-se les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat de cada dos mesos 
 
Fonaments de dret 
 

- Article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local  

- Article 99.1 del  Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Article 38 del  Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es 
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc l’últim dimecres dels mesos imparells a 
les 21.00 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte.  
 
Segon.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern, tindran una 
periodicitat quinzenal. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per suspendre la celebració de les Juntes de Govern  
corresponents a l’esmentat mes, com a conseqüència del període vacacional, quan 
això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o 
avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern ,  dins 
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del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un 
període vacacional. 
 
Quart.  Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats i als diferents Serveis 
Municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i en relació al dia de celebració de plens ordinaris 
explica que per part del grup de CiU s’havia demanat si es podia fer en dijous en 
comptes de dimecres, i en principi es manté ja que els dijous coincideix que 
l’interventor te Ple a Artés, però que no obstant pot ser que es modifiqui més endavant 
i que com que la petició era per tenir més temps per estudiar els temes, es proposa 
que les comissions informatives es facin el dimecres de la setmana abans, així hi 
hauria una setmana de temps. 
 
Es dona la paraula als diferents grups municipals, Conxita Padró per ERC, Xavier 
Oliveras per CUP i Josep Díaz per CiU, Laura Castell del grup socialista i tots mostren 
la seva conformitat  
 
Sotmesa la votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres de dret que 
formen la Corporació. 
 
2. - RELATIVA A LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECI AL DE COMPTES, DE 
LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE I DE LA JUNTA DE PO RTAVEUS.- 
 
Un cop celebrades, el passat dia 22 de maig, les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret  424/2011 de data 28 de març, i constituït el nou Ajuntament, 
es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic 
Municipal, a la creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives 
de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans 
complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció 
actual donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, atorga a tots els Grups Municipals 
integrants de la Corporació. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 60 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, en concordança amb els articles 25 a 32 del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) i 134 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació 
d'aquestes Comissions Informatives d'estudi i dictamen, i considerant que per la 
capacitat organitzativa d’aquest Ajuntament és suficient la existència d’una sola 
Comissió Informativa Permanent als efectes de dictaminar tots els assumptes que 
s’han de tractar en el Ple, sense perjudici de les que es puguin crear en un futur per 
tractar temes específics. 
 
Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions han d’estar 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de 
la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament. 
 
També cal nomenar els representants dels diferents grups polítics a la Comissió 
Especial de Comptes, òrgan obligatori en tots els Ajuntaments , tal i com s’estableix a 
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l’article 48.1 lletra c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
amb concordança amb els articles 33 a 35 del ROM 
 
Considerant el que es disposa al Reglament Orgànic Municipal, concretament en els 
seus articles 22 a 24, respecte a la Junta de Portaveus . 
 
Rebuts els escrits dels diferents grups municipals indicant els representants cada un 
d’aquests òrgans complementaris  
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 60 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  en concordança amb els 
articles  123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents  

ACORDS 
 

Primer.- CREAR  la Comissió Informativa de caràcter permanent anomenada 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE  integrada pels membres següents: 
 
President:  L’alcalde Llorenç Ferrer Alòs 
Vocals: 2  representants del grup municipal socialista: Dolors Pinos i Piedra i Josep Torradas i 
Riera. 2 representants del grup  Convergència i Unió : Venanci Pellicer i Peric, i Josep Díaz i 
Leiva, 1 representant de la CUP Xavier Oliveras i González i 1 representant d’ERC Conxita 
Padró i Riera 
Secretària : La de la Corporació o funcionaria en qui delegui 
 
Les funcions d'aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent seran l'estudi i 
dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple podent intervenir 
també en relació en  altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la 
Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen. 
Hi podran assistir amb veu i sense vot els/les regidors amb responsabilitats polítiques 
en l’àrea temàtica corresponent 
 

Segon.  CONSTITUIR la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES integrada pels 
membres següents 
 
President:  L’alcalde  Llorenç Ferrer Alòs. 
 
Vocals: 2  representants del grup municipal socialista: Laura Castell i Carrió i Josep Torradas i 
Riera. 2 representants del grup  Convergència i Unió : Ramon Riba i Argelaguet i Juan del Sar 
Nepamuceno, Xavier Oliveras i González de la CUP  i Conxita Padró i Riera d’ERC  
Secretària: La de la Corporació o funcionari en qui delegui. 
 
La competència de la Comissió especial de Comptes és : l’examen, estudi i informe del 
Compte General del Pressupost. 
 
Tercer-  CREAR  la Junta de Portaveus, com a òrgan complementari de l’organització 
municipal 
3.1 La Junta de Portaveus serà presidida per l’Alcalde i l’integrarà un representant de 
cada grup municipal, que serà el regidor o regidora que en cada moment consti com a 
portaveu titular,  
3.2 La Junta de Portaveus tindrà les atribucions que s’estableixen a l’art 23 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
3.3 la Junta de Portaveus es reunirà a petició de l’alcalde, sense convocatòria formal 
 
Quart.-  Comunicar aquests acords als grups polítics. 
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En aquesta Moció tots els grups municipals van estar d’acord i sotmesa a votació es 
va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres de dret de la Corporació 
 
3. - DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ  A CONSORCIS, 
A MANCOMUNITATS I A ASSOCIACIONS PRIVADES.-  
 
Tota vegada que com a conseqüència de les Eleccions Locals que van tenir lloc el 
passat dia 22 de maig, s'ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia 11 de juny, és necessari 
procedir al nomenament dels representant d’aquesta nova Corporació a diferents 
entitats, associacions privades en les que en els seus estatuts s’estableix que hi haurà 
un representant municipal i a les Mancomunitats, Consorcis i d’altres organismes de 
caràcter públic que el municipi de Navarcles hi forma part. 
 
Per tot això i amb les facultats que m’atorga la legislació vigent proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents  

ACORDS 
 
Primer. - Es designen els membres corporatius que seguidament s’esmenten per a 
representar a aquesta Corporació en les, Mancomunitats, Consorcis i d’altres òrgans 
col·legiats de naturalesa pública que s’especifiquen: 
 

CONSORCI DE MUNICIPIS DEL BAGES PER LA GESTIÓ DE RE SIDUS :  

Josep Torradas i Riera 

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL BAGES ORIENTAL:  

Dolors Pinos i Piedra 

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT:  

Josep Torradas i Riera i 1 Ramon Riba i Argelaguet 

CONSORCI LOCALRET:  
Laura Castell i Carrió 
 

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES VALLS D EL MONTCAU:  

 Llorenç Ferrer i Alòs i  Conxita Padró i Riera 

 

CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAGES- SOLSONÈS: 

 

Dolors Pinos i Piedra 
 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL PÚ BLICA DE LA 
DEMARCACIÓ BAGES, BERGUEDÀ I SOLSONÈS:   
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Laura Castell i Carrió 
 
COMISSIONS ORGANITZADORES FEBRADA DE NAVARCLES I MO NCÀLIA/FIRA 
DE L’ABAT: un representant de cada grup municipal 
Febrada: Grup Socialista: Eva Santaularia i Soldevila 
                Grup de CiU: Juan del Sar i Nepamuceno 
                CUP: Xavier Oliveras i González 
                ERC: Conxita Padró i Riera 
 
Monacàlia: Grup Socialista: Llorenç Ferrer i Alòs 
                    Grup CiU: Juan del Sar i Nepamuceno 
                    CUP: Xavier Oliveras i González 
                    ERC: Conxita Padró i Riera 
 
Segon.-   Designar els membres corporatius següents com a representants d’aquest 
Ajuntament en les entitats i associacions que tot seguit es relacionen: 
  

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DEL AVIS :  

Ramon Serra I Millat 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA INSTITUCIÓ BENÈFICA A MICS DELS AVIS 
 
Dolors Pinos i Piedra 
 

FUNDACIÓ ESCOLA SANTA MARIA: 

Dolors Pinos i Piedra i Eva Santaularia i Soldevila  

ESPLAI NAVARCLÍ:  
 

Eva Santaularia i Soldevila 
 
 
En aquesta Moció tots els grups municipals van estar d’acord i sotmesa a votació es 
va aprovar per UNANIMITAT  dels 13 membres de dret de la Corporació, assolint el 
quòrum de la majoria absoluta 
 
4.- MOCIÓ RELATIVA AL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDIC ACIÓ, I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de data 28 de març, i establert el nou Cartipàs 
Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del règim de dedicació dels 
membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions 
efectuades per l'Alcaldia, mitjançant resolució d’alcaldia 2011187 de data 16 de juny 
de 2011 
I atesa la resolució d’alcaldia número 2011188 de data 16 de juny de creació de Grups 
Polítics Municipals 
Considerant que els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre 
retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que 
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estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part,  així com a ser 
indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del càrrec. 
Considerant que els Grups Polítics Municipals tenen dret a una infraestructura mínima 
de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec dins de les possibilitats 
d’aquest ajuntament, requereix assignar-los una quantitat econòmica que contindrà un 
component fix , idèntic per a tots els grups, i un variable en funció dels seu nombre de 
membres 
Fonaments de dret 

- Articles 73.3. i75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim  

- Article 166 del DL 2/2003 del 15 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya  

- Articles 13, 23 i ss. del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

- Article 21 del reglament Orgànic Municipal 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.  Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen 
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació parcial que es detalla les tasques 
pròpies dels seus càrrecs: 

NOMS I COGNOMS    DEDICACIÓ              RETRIBUCIÓ BRUTA MENSUAL 
 Ramon Serra i Millat   60% de la jornada        1.360€ 

  Laura Castell i Carrió  60% de la jornada        1.360€ 

  Eva Santaularia i Soldevila 25% de la jornada      562€ 

 Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social. Aquesta 
retribució serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat 
següent. 

La percepció d’aquestes retribucions serà compatible amb l’exercici d’altres activitats 
retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local. 
Els efectes d’aquest règim s’iniciarà des de la data del seu nomenament per resolució 
d’alcaldia.  
Segon.-  Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el 
règim d’indemnitzacions següent: 

a) Per l’assistència a les sessions del Ple ....  50euros/sessió. 
b) Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local .....200 euros/ 

sessió. 
c) Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives... 50 

euros/sessió. 
d) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.... 50  

euros/sessió. 
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e) Per l’assistència a les sessions de les Juntes de Coordinació..... 
100euros/sessió 

Tercer.-  Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i 
a als Regidors amb dedicació.  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i amplia la moció i diu que vol destacar que 
l’ajuntament de Navarcles és un dels municipis de Catalunya que gasta menys amb 
indemnitzacions i sous als seus regidors. En aquesta legislatura es preveuen 3 
dedicacions parcials, dues del 60% i una del 25%, tot i que una del 60% encara no 
està clar si acabarà agafant o no. A la legislatura anterior també es va preveure una 
dedicació parcial si bé al cap d’uns mesos s’hi va renunciar.  
El senyor alcalde explica que en un ajuntament de les dimensions de Navarcles cal 
alguna dedicació parcial, a més en aquesta legislatura l’equip de govern ha passat de 
8 a  6 regidors i per tant  hi ha d’haver més dedicació. Sobre el cost que suposarà 
aquest canvi, preveient els plens estipulats i que tothom hi assisteixi, comptant el cost 
de la Seguretat Social, surt a un cost total anual de 97.000€ en canvi amb el model 
anterior de juny de 2010 a maig 2011, tenint en compte que faltaria un mes per 
completar l’any, i que en el mes de maig no hi ha hagut plens i que per part del grup de 
CiU hi hagut una persona que gairebé no ha vingut mai el cost ha estat de 96.000€. 
Per tant hi ha una diferència de només 1.000€. Per aquestes raons el senyor alcalde 
demana el vot favorable de tots els assistents. 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC senyora Conxita Padró i diu que una de les 
condicions del seu grup per votar a favor va ser que no pugés més que l’anterior 
legislatura i entenen que l’augment de 1.000€ és assumible. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP senyor Xavier Oliveras i diu que si la diferència 
de cost respecte a l’anterior legislatura és aquesta també hi estarien d’acord. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU senyor Josep Díaz i diu que aquesta 
informació que ha donat el senyor Alcalde no s’ha donat als grups municipals amb 
l’antel·lació suficient per estudiar-la i poder-la contrastar i valorar els números que 
s’han donat. A la comissió informativa que es va fer prèvia al Ple es va demanar 
aquesta informació i no se’ns va donar. 
Tampoc entenen que hi hagi d’haver una dedicació. Si abans eren 8 regidors i ara en 
són 6 es podria haver reduït  algunes de les delegacions. 
 
Per aquestes raons el grup de CiU votarà en contra. 
 
Pren la paraula la portaveu del grup socialista senyora Laura Castell i diu que la 
reducció de persones en l’equip de govern comporta necessàriament increment 
d’hores dels altres i més dedicació, per tant la dedicació està del tot justificada. 
En quan a la informació que no s’ha donat amb temps, els números que s’han donat 
es poden contrastar, hi ha les actes de les sessions amb les assistències, són 
números reals que estan a l’abast de tothom, i com ha dit l’alcalde la diferència de cost 
és de 1.000€ per tant es considera que es pot assumir. 
 
El President del grup de CiU senyor Venanci Pellicer demana poder intervenir, pren la 
paraula i diu que estem passant uns moments que tothom s’ha d’estrènyer el cinturó, 
que a les empreses en alguns casos s’han tingut que agafar més responsabilitats 
sense que hagi comportat augment de sou, i que als funcionaris mateix s’ha reduït el 
seu sou en un 5%, troba que és indecorós que per part de l’equip de govern es 
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plantegin dedicacions quan de fet si hi ha més dedicació és per què s’ha decidit 
unilateralment des del PSC, ningú els hi ha dit i tampoc han ofert entrar a governar a 
d’altres forces. 
Tampoc és correcte que a la comissió informativa s’arribi a un compromís de que es 
donarà una informació i aquesta informació no s’ha donat fins a l’hora del ple. 
Per altra banda com que hi hauran menys diners s’entendria que hi hauria d’haver 
menys dedicació. 
 
El senyor Alcalde contesta al senyor Pellicer i diu que  aquest és un tema molt delicat i 
lamenta que no es pugui aprovar per unanimitat ja que al cap i a la fi és una situació 
que acabarà afectant a tothom. Tampoc acceptarà que es donin lliçons d’ètica, com ha 
dit Navarcles és un dels pobles amb els imports més baixos per aquest concepte, i que 
ell mateix com alcalde no viu d’això, si no que hi dedica el seu temps lliure i pregunta a 
Convergència com és que ara s’han d’estrènyer el cinturó i fa dos anys, que ja hi havia 
crisi no. I explica que quan es va canviar la forma de cobrar les indemnitzacions, d’una 
quantitat fixa com s’havia anat fent sempre, a cobrar per assistència efectiva a les 
sessions que és tal com marca la llei i així va dir l’interventor que s’havia de fer, l’equip 
de govern va  renunciar a l’import que superava  la quantitat que s’havia aprovat com a 
fixa perquè no es volia cobrar més,  i van demanar al grup de CiU que fes el mateix,en 
canvi el grup de Convergència no va renunciar-hi mai. 
També diu que  podria citar exemples  d’alcaldes de la comarca de Convergència com 
el del poble veí que guanyava més que l’alcalde de Manresa, o en el poble de 
Navarcles, l’alcaldessa anterior que es volia posar un sou que superava tot els que els 
altres Alcaldes havien cobrat. 
Continua dient que aquest és un tema molt seriós i que a més s’ha de tractar amb 
dignitat la feina que es fa a l’ajuntament , en un futur s’haurà de plantejar seriosament 
perquè no es podrà continuar fent de forma voluntària. 
També diu que és justificable que si la feina que feien 8 persones i ara l’han de fer 6 
això impliqui més dedicació per aquestes persones i com que la dedicació es fa en el 
temps lliure doncs falten hores i el que fan aquests regidors és renunciar a una part del 
sou per venir a l’ajuntament, no a cobrar més. I sobre que ha tancat el govern li diu al 
senyor Pellicer que li va fer arribar un document a on demanava la participació de CiU 
sobre els temes més importants que te Navarcles sobre la taula i que no ha rebut cap 
resposta. I respecte que els números s’han donat tard, són uns números que els te 
tothom 
També diu que d’aquestes dedicacions una és precisament per dedicar-se al tema de 
les compres, per organitzar un sistema centralitzat de compres i que es pugui negociar 
preus, diu l’alcalde que segur que a final d’any amb l’estalvi que es farà es podrà 
justificar aquesta dedicació 
El senyor Venanci Pellicer demana el torn de replica, i diu que ell no pretenia donar 
lliçons d’ètica, i que del passat no en vol parlar, el que vol deixar clar és que les 
dedicacions que es volen fer ho ha decidit el partit socialista unilateralment i que el seu 
grup ja va dir durant la campanya que no volien cobrar, que aquesta era una 
oportunitat per reduir despesa, i que donant les dades ara en aquest moment no es pot 
analitzar la proposta. 
El senyor del Sar demana intervenir per al·lusions i diu que les afirmacions que ha dit 
el senyor alcalde són veritat però que va ser una proposta que  va imposar l’equip de 
govern i que ells ja van demanar que els plens fos un altre import perquè consideraven 
hi havia d’haver diferència entre l’equip de govern i l’oposició, i que ells tampoc volien 
cobrar més i que els diners que s’han cobrat de més els han donat. 
 
Demana la paraula el portaveu de la CUP senyor Xavier Oliveras i diu que per la seva 
feina ha estudiat aquests temes i que pot constatar que Navarcles està a la banda 
baixa dels municipis de Catalunya de la seva demografia, pel que fa a les retribucions 
de càrrecs electes. 
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Votació: 
 
Vots a favor:  8 Grup socialista, CUP i ERC 
Vots en contra: 5 Grup CiU 
 
 L amoció queda aprovada per MAJORIA ABSOLUTA 
 
5.- MOCIÓ DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORP ORACIÓ ALS 
CONSELLS ESCOLARS I AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 21.1.c) del Decret 87/96, de 3 d’abril, pel 
qual es regulen els òrgans de govern dels centres públics d’ensenyament a nivell no 
universitari de Catalunya, el Consell Escolar dels centres docents tindran representat 
en el seu sí, a l’Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent, amb un Regidor o 
representant nomenat per aquest. 
 
El Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal, estableix en la seva 
composició que estarà presidit per l’Alcalde i 4 representants municipals.  
 

Tota vegada que com a conseqüència de les Eleccions Locals que van tenir lloc el 
passat dia 22 de maig, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia 11  de juny. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.  Designar representant municipal en els Consells Escolars dels centres 
docents públics de nivell no universitari d’aquest Municipi que a continuació es 
relacionen, a la Regidora Dolors Pinos i Piedra 

CEIP Catalunya, SES Navarcles ,  Escola Municipal d e Música, Escola 
Bressol Municipal 
 

Segon.  Designar als representants al Consell Escolar Municipal d’aquesta Corporació  
tal i com s’especifica: 
 
 Presidència: Dolors Pinos i Piedra 
 
4 representants municipals: 
- Per PSC : Eva Santaularia i Soldevila 
- Pel grup CiU: Josep Díaz i Leiva 
- pel grup CUP: Xavier Oliveras i González 
- pel grup ERC: Conxita Padró i Riera 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als Directors dels centres docents afectats, així com 
al Regidor designat, per al seu coneixement i efectes. 
 
*** 
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En aquesta Moció tots els grups municipals van estar d’acord i sotmesa a votació es 
va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres de dret de l a Corporació, assolint 
el quòrum de la majoria absoluta 
 
 
6.- MOCIÓ D’ALCALDIA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL.  
 
Antecedents de fet 

1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant reial decret 
424/2011, de 28 de març, el passat dia 22 de maig de 2011 i constituïda la 
nova Corporació en data 11 de juny de 2011, és convenient establir un règim 
de delegacions de matèries, la competència de les quals la té el Ple de 
l’Ajuntament, a favor de la Junta de Govern Local, a l’objecte de dotar d’una 
major eficàcia i celeritat l’actuació municipal. 

2. El Ple de l’ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici 
de determinades atribucions, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits 
previstos com a competències plenàries de caràcter indelegable. 

 
Fonaments legals 
 

1. Article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el 
Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions a l’Alcalde i a la Junta de Govern 
Local, a excepció de les enumerades en els paràgraf a), b), c), d), e), f) g), h), i), l) i p) 
de l’apartat segon de l’article 22, i l’apartat tercer de l’article 22. 
 
2. Article 52.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que el ple pot delegar 
l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les 
esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 
d'aquest article. 
 
3. Article 51.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals 
estableix que l’acord de delegació contindrà l’àmbit dels assumptes a que a la mateixa 
es refereix i les facultats concretes en que es deleguen, així com les condicions 
específiques de l’exercici de les mateixes en la mesura en que es concretin o apartin 
del règim general previst en aquest reglament. 
 
4. Article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques disposa que les delegacions de competències i la seva 
revocació s’hauran en el Butlletí Oficial la Província. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

Primer.  Delegar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Navarcles les 
competències atribuïdes al Ple Municipal següents: 
 

Competència LRBRL TRLMRLC  

L’exercici de les d’accions judicials i administratives i la Article 22.2.j) Article 52.2.k) 
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defensa de la corporació en matèries de competència 

plenària 

La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament Article 22.2.k) Article 52.2.k) 

L’adquisició de béns i drets així com les alienacions 

patrimonials quan no estiguin atribuïts a l’Alcalde 

Disposició 

addicional 2ª 

LCSP 

 

Reconeixement extrajudicial de crèdits 

 

Article 23 e), del 

RD 781/86, 18 

d’abril 

 

 

Segon.  La Junta de Govern Local exercirà les atribucions delegades en els termes i 
dintre dels límits d’aquesta delegació, i no seran susceptibles de delegació en cap altre 
òrgan. 
En el text dels acords que adopti la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta 
delegació, es farà constar aquesta circumstància en la part expositiva. 
 
Tercer.- Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de l’adopció 
d’aquest acord, tot i que s’hauran de publicar al BOP, i seran vigents durant el mandat 
corporatiu 2011-2015, sense perjudici de la potestat d’avocació del Ple de la 
Corporació. 
 
El senyor alcalde amplia la moció i diu que respecte a la proposta inicial hi hagut unes 
modificacions i es que no es proposa delegar el tema de contractacions i aprovacions 
de projectes d’obres que superen el 10% ni tampoc les operacions de crèdit que 
superin la competència de l’alcalde, i per tant quedaran de competència del Ple. 
 
Pren la paraula la portaveu del grup d’ERC senyora Conxita Padró i diu que considera 
que hi ha temes que hi ha terminis molt curts i que no cal esperar un Ple, i si s’informa 
a la resta de grups d’una manera clara i ràpida considera que no hi ha d’haver 
problemes. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP senyor Xavier Oliveras i diu que després que 
s’hagi rectificat i no s’incloguin els projectes, contractacions i els préstecs, considera 
que les altres són qüestions de més tràmit i li sembla correcte que les tingui el Ple. 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Josep Díaz i diu que el seu grup si no es 
modifica hi votarà en contra perquè consideren que no són qüestions de tràmit.  
 
VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 7 Grup socialista i ERC 
Abstencions: 1 CUP 
En contra: 5 CiU 
 
La Moció queda aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
7.- MOCIÓ SOBRE CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE PA RTICIPACIÓ DE 
LA MOBILITAT  
 
Antecedents de fet 
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Un cop celebrades, el passat dia 22 de maig, les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret  424/2011 de data 28 de març, i constituït el nou Ajuntament, 
es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic 
Municipal, a donar entitat jurídica a la “comissió de mobilitat” que havia estat 
funcionant de “facto”. 
 
El reglament Orgànic Municipal en el seu capítol IV sobre els òrgans de Participació 
ciutadana, preveu els Consells Sectorials com òrgans permanents de participació 
sectorial de caràcter consultiu, que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana 
en els diferents àmbits d’actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho 
permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de les associacions 
en els assumptes municipals. 
 
Els Consells Sectorials són presidits pels regidors en qui l’alcalde delegui, la seva 
composició serà determinada per acord de ple i les seves funcions seran 
exclusivament d’informe i en tot cas de proposta.    
 
Fonaments de dret 
 

- Articles 81 a 83 del Reglament orgànic Municipal 
- Article 62 del DL/ 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- Articles 130 i 131 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l'adopció dels següents  

ACORDS 
 

Primer.- CREAR  el CONSELL SECTORIAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA que 
s’anomenarà COMISSIÓ DE MOBILITAT, que tindrà caràcter consultiu i deliberant en 
relació amb els temes de mobilitat del poble de Navarcles. 
 
Segon. La Comissió de Mobilitat estarà integrada pels membres següents 
 
President:  Xavier Oliveras González 
Vocals: 2  representants del grup municipal socialista: Dolors Pinos i Piedra i Ramon Serra i 
Millat. 2 representants del grup  Convergència i Unió : Ramon Riba i Juan del Sar i  1 
representant d’ERC Conxita Padró i Riera. 
1 Representant de les organitzacions i associacions ciutadanes  
Cap de la brigada municipal 
Cap dels vigilants municipals/ o funcionari en qui delegui 
1 tècnic de l’àrea de serveis al territori 
Secretària : Un membre escollit d’entre els vocals de la comissió 
 
Tercer.-  Les funcions concretes de la Comissió de Mobilitat seran fer el seguiment  
per l’execució dels estudis de mobilitat i accessibilitat, elaborar propostes i d’altres 
relacionades amb la matèria. 
 
Quart.-  Comunicar aquests acords als grups polítics. 
 
*** 
 
INTERVENCIONS 
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La portaveu d’ERC senyora Conxita Padró va dir que aquest consell havia estat una 
proposta d’ERC de fa dues legislatures i  que és un tema que hi creuen. 
El portaveu de la CUP senyor Xavier Oliveras va dir que pensa treballar-hi força. 
El portaveu  de CiU senyor Josep Diaz diu que també hi estan d’acord i que esperen 
que ara amb ERC i la CUP i hagi més empenta. 
La portaveu del grup socialista Laura Castell diu que espera que amb la presidència de 
la CUP s’hagi reforçat la comissió.  
 
Sotmesa a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres de dret de l a 
Corporació, assolint el quòrum de la majoria absolu ta 
 
8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SEGÜ ENTS: 
 
Resolució núm. 2011185 
 
En Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde de l’ajuntament de Navarcles, a la vista 
de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre nomenament de membres integrants 
de la Junta de Govern Local dicto la següent resolució que es fonamenta en els 
antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen: 
 
 
Antecedents de fet 
 

1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 26 de març, el passat 22 de maig de 2011, i constituïda la nova 
Corporació en data 11 de juny de 2011, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives per al funcionament normal de l’administració. 

2. La Junta de Govern Local és un òrgan d’existència necessària en els municipis 
amb una població de dret superior als 5.000 habitants. En conseqüència, 
correspon designar els mebres que han d’integrar la Junta de Govern Local. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Article 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que determina que la Junta de Govern 
Local és integrada per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del 
nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde, el qual 
n’ha de donar compte al Ple. 

2. Article 53 del ROF, aprovat per RD 2586/1986, de 28 de novembre, sobre 
atribucions de la Junta de Govern Local. 

 
Per tot això 
 
RESOLC 
 
Primer.- Que la Junta de Govern Local presidida per aquesta Alcaldia, estarà 
integrada per quatre regidors/es, nombre que no  supera el terç del nombre legal dels 
membres corporatius, i que tot seguit s’indiquen: 
 
Ramon Serra i Millat 
Dolors Pinos i Piedra 
Josep Torradas I Riera 
Laura Castell I Carrió 
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Segon.-   La Junta de Govern Local, a més de l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de 
les seves competències, entendrà en totes aquelles que aquest li delegui 
expressament i que són: 

1. Autoritzar i disposar despeses, ordenar pagaments que superin el límit 
establert a la llei de contractes pels contractes menors, tot això d'acord amb la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i 
per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques 

3. Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat de l’alcalde o les infraccions 
de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a 
un òrgan diferent de l’alcalde. 

4. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, 
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes 
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 
sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

5. L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions 
d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el 
percentatge ni la quantia indicats. 

6. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

7. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat 
expressament al ple. 

8. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les 
lleis i els reglaments de desenvolupament. 

Tercer.-  La Junta de Govern Local  es reunirà amb la periodicitat que aprovi el Ple de 
la Corporació. S’estableix que sigui els dijous a les 10 hores del matí. En cas que el 
dia fixat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia hàbil anterior. 
L’alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local 
del mes d’agost i té la facultat d’alterar les que coincideixin amb el període de Nadal i 
de Setmana Santa o d’altres jornades festives sempre que això no afecti la gestió dels 
serveis municipals. 
 
Quart.-  D’aquesta Resolució se’n donarà coneixement al Ple en la sessió 
extraordinària que es convocarà per determinar l’autoroganització d’aquesta legislatura 
notificant-la, a més personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Provincia. 
 
Resolució núm. 2011186 
 
En Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde de l’ajuntament de Navarcles, a la vista 
de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre nomenaments de tinents d’alcalde, 
dicto la següent resolució que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que 
a continuació s’exposen: 
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Antecedents de fet 
 

3. un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 26 de març, el passat 22 de maig de 2011, i constituïda la nova 
Corporació en data 11 de juny de 2011, és necessari establir una nova 
organització municipal, en particular pel que fa a la designació dels tinents 
d’alcalde. 

4. Per resolució d’alcaldia número 2011185 de 16 de juny de 2011 s’han designat 
els membres de la Junta de Govern Local 

 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,i 23.3, de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons els quals 
l’alcalde designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres 
de la Junta de Govern Local i el substitueixen, per ordre de nomenament, en 
els casos de vacant, d’absència o de malaltia. 

2. aritcle 46 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre la 
forma de nomenament i cessament dels tinents d’alcalde 

 
Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 
 
RESOLC 
 
Primer. Nomenar tinents d'alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, als 
regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen, que substituiran aquesta alcaldia, en l’ordre que s’hi estableix, en els casos 
de vacant, absència o malaltia: 
 
Primer tinent d'alcalde: Ramon Serra i Millat 
 
Segon tinent d'alcalde: Dolors Pinos i Piedra 
 
Tercer tinent d'alcalde: Josep Torradas i Riera 
 
Quart tinent d’alcalde: Laura Castell i Carrió 

Segon. Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial, 
l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris, seran desenvolupades 
pels tinents d'alcalde, de conformitat amb l'ordre de nomenament establert en el punt 
anterior. 
Tercer. A aquests efectes, quan aquesta alcaldia hagi d’absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant el 
tinent d'alcalde que hagi d'assumir les seves competències. 

Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta alcaldia serà 
substituïda pel primer tinent d'alcalde i, si tampoc es troba present, pels successius 
tinents d’alcalde, que es trobin presents, atenent però l’ordre de nomenament 
establert, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la corporació, sense 
que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental més d'un d'ells. 
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Quart.  Comunicar aquest decret als tinents d'alcalde afectats, fent-los constar que 
hauran de mantenir informada aquesta alcaldia de l'exercici de les seves atribucions 
com a alcalde accidental, sense que puguin, durant l'esmentat exercici, ni modificar les 
delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de 
noves. 
 
Cinquè. D’aquesta Resolució se’n donarà coneixement al Ple en la sessió 
extraordinària que es convocarà per determinar l’autoorganització d’aquesta legislatura 
i es publicarà al Butlletí Oficial de la Provincia. 
 
*** 
Resolució 2011187 
 
En Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde de l’ajuntament de Navarcles, en relació a 
l’expedient relatiu a nomenament de regidors delegats de l’alcaldia, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a continuació 
s’exposen: 
 
 
ANTECEDENTS 
 

5. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 26 de març, el passat 22 de maig de 2011, i constituïda la nova 
Corporació en data 11 de juny de 2011, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives per al funcionament normal de l’administració. 

6. En data 16 de juny de 2011 aquesta alcaldia ha dictat una resolució número 
2011186 en la qual nomena els tinents d’alcalde. 

 
Fonaments de dret 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21.3 i 

23.4). 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i del règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56). 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 43, 
44, 45 i 51).  

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (article 13). 

 
Per tant, 

 
RESOLC: 
 
PRIMER.- DISPOSAR que l’alcalde és el president de l’àrea de Serveis Generals, a 
més es mantenen com a competència de l’alcaldia les matèries relatives a 
PROMOCIÓ ECONÒMICA i COMUNICACIÓ,  
Promoció econòmica comprèn: Desenvolupament de polítiques de concertació amb els 
agents socials dins de la promoció econòmica. Promoció industrial i empresarial, 
promoció i suport del comerç local, fira Monacàlia. Impuls i potenciació del turisme i 
participació en òrgans de promoció turística. 
Comunicació comprèn: Polítiques  d’informació municipal i comunicació municipal.  
També es manté a l’Alcaldia les matèries específiques d’Esports, tanmateix aquesta 
matèria s’inclou dins l’Àrea de Serveis a les Persones. 
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SEGON.- DELEGAR  a la regidora Dolors Pinos i Piedra la facultat de coordinar i de  
supervisar l’actuació dels regidors i regidores amb delegacions especials per a 
comeses específiques incloses en l’Àrea de Serveis a les Persones, que són les 
d’Educació, Governació,  Sanitat, Serveis Socials, Polítiques de la Dona, Cultura, 
Turisme, Infància, Joventut,  Gent Gran, Festes i Esports 
 
TERCER.- DELEGAR al regidor Ramon Serra Millat facultat de coordinar i de  
supervisar l’actuació dels regidors i regidores amb delegacions especials per a 
comeses específiques incloses en l’Àrea de Serveis al Territori , que són les 
d’Urbanisme, Obres Públiques, Via Pública i Manteniment, Medi Ambient, Noves 
Tecnologies 
 
QUART. NOMENAR Regidors/es delegats/es de l’Alcaldia, en relació a les matèries 
específiques que s’assenyalen, als membres corporatius següents, amb facultats de 
gestió de la seva àrea, direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, 
potestat de signar propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’èsser adoptats pels organs 
resolutoris de la Corporació: 
 
 
I ) ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
 
HISENDA 
Regidora Delegada, Laura Castell i Carrió 
Compren: Política pressupostaria, taxes i impostos. Control i seguiment del 
pressupost. Control i seguiment de les compres. 
 
RECURSOS HUMANS 
Regidora Delegada, M. Dolors Pinos Piedra 
Compren: Política municipal en matèria de personal, oferta ocupació pública, 
negociació col·lectiva, Plans d’ocupació , Servei d’Orientació Laboral. 
 
II) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
EDUCACIÓ 
Regidora Delegada, M. Dolors Pinos Piedra 
Compren: Política municipal en matèria educativa ,que afecti a les diferents etapes 
establertes per llei. Ensenyament maternal (Escola Bressol Tinet), ensenyament 
primari (relacions amb el CEIP Catalunya), ensenyament secundari (relacions amb la 
SES Navarcles)  Escola Municipal de Música i educació d’adults. 
 
GOVERNACIÓ 
Regidora Delegada, M. Dolors Pinos Piedra 
Compren: Coordinació dels serveis de vigilància. Pla de mobilitat. Pla de protecció 
civil, Coordinació amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i bombers voluntaris 
 
SERVEIS SOCIALS, SALUT i POLITIQUES DE LA DONA 
Regidora delegada, M. Dolors Pinos i Piedra 
Compren: Política municipal en matèria de salut; consum i control alimentari. Polítiques 
d’atenció social als grups amb especials dificultats. Atenció a la infància i a 
l’adolescència amb risc social. Política de promoció, revalorització i reconeixement 
social de les dones.  Impulsar  i promoure polítiques contra la violència domèstica. 
Impulsar i dirigir els programes integrals d’immigració, cooperació i solidaritat 
internacional 
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CULTURA, GENT GRAN, INFÀNCIA   
Regidora delegada,Eva Santaularia i Soldevila 
Compren: Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la 
cultura.  Gestió del teatre Agustí Soler Mas juntament amb la regidora de festes. 
Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la gent gran. 
Promoció i coordinació activitats infantils.. 
  
JOVENTUT I FESTES 
Regidora delegada,  Laura Castell Carrió 
Compren: Promoció  i coordinació d’activitats adreçades als joves. Gestió de l’edifici 
Jove i del punt d’informació juvenil. Política de festes i activitats lúdiques i coordinació 
de la comissió de festes. Gestió del teatre Agustí Soler Mas juntament amb la regidora 
de cultura. 
 
ESPORTS 
Alcalde,  Llorenç Ferrer Alòs 
Compren: Promoció de l’esport en general i de l’esport de base. Relacions amb els 
clubs i entitats esportives. Gestió dels equipaments esportius. 
 
III ) ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI 
 
URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, MEDI AMBIENT, i HABITAT GE 
Regidor delegat, Ramon Serra Millat 
Compren:URBANISME Planejament, gestió i disciplina urbanística. 
Planificació,redacció, adjudicació i gestió de les obres publiques. Control i seguiment 
de les llicencies urbanístiques i d’activitats.  
MEDI AMBIENT: Seguiment transversal de totes les regidories per l’aplicació de la 
legislació medi ambiental. Mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables; 
seguiment de les ordenances reguladores de matèries mediambientals.  
HABITATGE: Política de promoció de l’habitatge públic 
 
NOVES TECONOLOGIES 
Regidora delegada, Laura Castell i Carrió 
Comprèn:Telefonia, Internet i promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús 
de les noves tecnologies 
 
VIA PÚBLICA i MANTENIMENT 
Regidor Delegat, Josep Torrades Riera 
Comprèn: Seguiment i coordinació de la brigada municipal. Manteniment de la via 
pública i els edificis municipals.  Relacions amb empreses de serveis externs: aigua, 
enllumenat, regadiu, serveis funeraris i neteja i recollida viaria, xarxa de les fonts, 
xarxa clavegueram, deixalleria, recollida selectiva.  
 
CINQUÈ.- Fer avinent  als regidors delegats que es considerarà que han  acceptat el 
càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i 
que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i 
manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia. 
 
SISÈ. Notificar personalment aquesta Resolució a les persones designades; i remetre 
la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, 
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde . 
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SETÈ.- D’aquesta Resolució se’n donarà coneixement al Ple en la sessió 
extraordinària que es convocarà per determinar l’autoorganització d’aquesta legislatura 
notificant-la, a més personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província, sense perjudici de la seva efectivitat del dia següent al d’aquesta Resolució, 
conforme s’indica en l’article 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i al’article 52.4t del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
+++ 
 
Resolució núm. 2011188 
 
En Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde de l’ajuntament de Navarcles, a la vista 
de l’expedient administratiu instruït d’ofici constitució de grups municipals, dicto la 
següent resolució que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents de fet 
 

7. un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 26 de març, el passat 22 de maig de 2011, i constituïda la nova 
Corporació en data 11 de juny de 2011, és necessari establir una nova 
organització municipal, en particular pel que fa a la constitució dels grups 
municipals. 

 
8. Atès que per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació 

s’estima convenient que en el Ple es constitueixin grups municipals, i atès que 
excepte acord contrari del Ple, per cada llista electoral podran constituir grup 
municipal. 

 
Fonaments de dret 

- Articles 20 i 21 del Reglament Orgànic Municipal sobre els grups polítics municipals, i 
en concret el punt 4 de l’article 20 que disposa que quan com a resultat de les 
eleccions existeixi una candidatura  que hagi obtingut un sol representant, aquest 
representant constituirà un grup municipal 

Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 
 

RESOLC 
 
PRIMER.-  Declarar constituïts en aquesta Corporació els grups municipals següents: 

Grup Municipal Socialista  
President, Llorenç Ferrer i Alòs 
President suplent: Ramon Serra i Millat 
Portaveu, Laura Castell i Carrió 
Portaveu suplent: M.Dolors Pinós i Piedra 
Secretària: Eva Santaularia 
Secretari suplent: Josep Torradas Riera 

Grup Municipal de Convergència i Unió 
Venanci Pellicer Perich, Josep Diaz Leiva, Ramon Riba Argelaguet, Anna Sentias 
Corominas, Juan del Sar Nepamuceno 
 
Grup Municipal de la  Candidatura d’Unitat Popular 
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Xavier Oliveras González 
 
Grup Municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya  
Conxita Padró Riera 
 
Els Grups municipals constituïts exerciran llurs drets i obligacions de conformitat amb 
la legislació vigent.  

 

SEGON.- DONAR COMPTE al Ple en la sessió que es convoqui per determinar 
l’autoorganització d’aquest mandat corporatiu. 

*** 

I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21.45 del dia 22 de juny de 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 
 
 

 


