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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 5 DE SETEMBRE DE 2013 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 6 
Dia: 5-9-2013 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22,10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
 
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila (PSC) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Ramon Riba i Argelaguet (CiU) 
Anna Sentias i Coromina (CiU) 
Enric Moral i Serrano (CiU) 
Aleix Solé i Sellarès (CUP) 
Conxita Padró i Riera (ERC) 
 
Secretària accidental 
Conxita Tàpias Canellas 
 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents sense justificació 
Venanci Pellicer i Perich (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  5-9-2013, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
6    del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
 

1. Dictamen aprovació extinció contracte de concessió del servei de gestió de les 
piscines municipals signat amb Club Natació Manresa. 

2. Dictamen aprovació modificació ordenança fiscal 4.17 reguladora de la taxa per 
la prestació del servei d’escola bressol. 

3. Dictamen aprovació Compte General 2012 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ EXTINCIÓ CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS SIGNAT AMB CLUB 
NATACIÓ MANRESA  
 
 

ANTECEDENTS 

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 6-5-2010 va aprovar l’adjudicació 
provisional a favor del Club Natació Manresa del contracte de concessió de la gestió de les 
piscines municipals, pistes de tennis i locals annexes, aquest acord d’adjudicació provisional 
es va a elevar a definitiu en virtut de resolució d’alcaldia número 2010/148 de data 4-6-2010. 

Segon.- En data 14-6-2010 es signa el contracte de concessió administrativa entre l’alcalde, 
Llorenç Ferrer i Alòs, i el representant del Club Francesc Bares Gascón, per un període de 
deu anys. 

Tercer.- La Junta de Govern Local en sessió del dia 5-5-2011 aprova la modificació del 
contracte de concessió, a petició del Club Natació Manresa, consistent la construcció d’unes 
pistes de paddel. segons l’acord adoptat el Club Natació Manresa es feia càrrec de la fase 2 
del projecte, que correspon al subministrament i instal·lació de les pistes de paddle amb un 
cost segons el pressupost presentat pel Club de 53.852€ sense IVA. 

L’Ajuntament de Navarcles es feia de les altres fases del projecte fins a una quantia de 
50.000€ en execució d’obres . 

Quart.- En data 10-5-2011 es signa entre l’alcalde i representant del Club l’annex al 
contracte de concessió que s’inclou les pistes de paddle. 

Cinquè.- El Ple de la Corporació en sessió del dia 28-9-2011 va aprovar una segona 
modificació del contracte de concessió  també a proposta del concessionari, en aquest cas 
per incorporar al contracte el servei de Bar que fins ara havia estat funcionant en el mateix 
recinte de les piscines anomenat “Bar-Restaurant Mediterrània.  

Sisè.- En data 6-10-2011 es signa entre l’Alcalde i representant de l’entitat l’annex 2 al 
contracte de concessió. 

Setè.- La Junta de Govern Local en sessió de data 8-3-2012 es dona per assabentada de 
l’escrit  presentat en aquest Ajuntament pel Sr. Francesc Barés Gascón, en representació 
de l’entitat “Club Natació Manresa, en el que comuniquen que el Sr. Josep M.  Soldevila 
Sala, ha estat la persona escollida per a dur a terme la gestió del bar-restaurant de les 
piscines municipals, pistes de tennis i locals annexes, adjunten el contracte d’arrendament 
del Bar/restaurant i de venda de negoci.  

Vuitè.- En data 21-5-2013 el Club Natació Manresa presenta el tancament de l’exercici 
econòmic 2012 i resulta un saldo a favor de l’Ajuntament de 763,82€. 
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Novè.- La intervenció municipal elabora un estat de pagaments efectuats per l’Ajuntament 
des de la data de la signatura del contracte, que d’acord amb les clàusules de la concessió 
són a càrrec del concessionari . 

Desè.- En data 15-7-2013 el senyor Alcalde envia un escrit al president de la Junta Directiva 
del Club Natació Manresa, senyor Javier Cifuentes demanant explicacions sobre la situació 
del Club. 

Onzè.- En data 24-7-2013 l’ajuntament rep un burofax de l’empresa Calidad Deportiva SL en 
el qual exposa que el Club Natació Manresa ha incomplert el contracte signat amb 
l’empresa respecte al pagament dels terminis. 

La quantia pendent de pagament a l’empresa Calidad Deportiva ascendeix a 13.185,36€, 
aquest import inclou les quotes impagades i les pendents fins el 30-6-2014.  

Dotzè.- En data 30-4-2013 el Club Natació Manresa dona resposta a l’escrit i diu que degut 
a la situació econòmica difícil per la qual està passant el Club, no pot assegurar la seva 
continuïtat. 

Tretzè.- En data 31-7-2013 per resolució d’alcaldia número 2013/194 es resol atorgar un 
període d’audiència per un termini de deu dies hàbils al Club Natació Manresa en el 
procediment iniciat per extinció del contracte de concessió. Transcorregut el termini no han 
presentat al·legacions 

FONAMENTS DE DRET 

1. Plec de clàusules reguladores del contracte de concessió de les piscines 
municipals, aprovat per la Junta de Govern Local de data 25-2-2010, el 
contracte signat en data 14-6-2010 i les  seves modificacions en concret la 
de data 10-5-2011 per la qual el Club Natació Manresa s’obliga a fer-se 
càrrec de la despesa de dues pistes de paddle. 

. Clàusula 14.- Obligacions del concessionari, lletra m) estableix l’obligació d’assumir la 
totalitat de les despeses de l’equipament, menys la part de subministraments (aigua i 
escombraries) que pagarà directament l’ajuntament. 

. Clàusula 16.- Potestats de l’administració, en el seu punt 7 preveu extingir el contracte per 
qualsevol de les causes previstes a l’ordenament. 

. Clàusula 19.- Resolució del contracte, en el punt 2 lletres d) per incompliment greu de les 
obligacions essencials assenyalades a la clàusula 14 que afectin a la continuïtat i regularitat 
de la prestació; h) la declaració de fallida o extinció de la persona jurídica adjudicatària. 

2. Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (LCSP), 
articles 206,207 i 208 sobre les causes de resolució dels contractes i les 
seus efectes; articles 262,263 i 264 sobre les causes de resolució i els seus 
efectes dels contractes de gestió de serveis públics. 

3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), articles 260 i 261 sobre l’extinció 
i els efectes de l’extinció de la concessió respectivament. 

4. Llei 30/92,  de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.   

Vist l’informe jurídic que consta en l’expedient segons el qual la manca de solvència 
econòmica per assumir les obligacions pròpies de la concessió administrativa ha de 
considerar-se com un motiu de resolució del contracte atès que pot pertorbar a mig o llarg 
termini la continuïtat de la prestació. 

Es pot concloure que  l’incompliment de les obligacions del Club Natació Manresa venen 
produïdes per la seva manca de solvència econòmica, és per això que procedeix instruir el 
procediment d’extinció del contracte per manca de solvència econòmica del contractista que 
impedeix el compliment de les seves obligacions essencials i com a conseqüència una 
pertorbació de la prestació del servei. 
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Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 29 d’agost, aquest 
Alcalde-President acctal. eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR l’extinció de la concessió del servei de les piscines municipals de 
Navarcles, pistes de tennis, de paddel i servei de Bar, amb Club Natació Manresa, a partir 
del dia 12-9-2013, amb motiu de la seva insolvència econòmica per continuar amb la 
prestació del servei. L’extinció de la concessió comporta la terminació del contracte,i el 
consegüent cessament de la gestió del concessionari.  

 
SEGON.- APROVAR la confiscació de la fiança dipositada d’import 36.206,89€,per respondre 
de les obligacions pendents, tal i com s’específica a la part expositiva del dictamen, sense 
perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista pel que fa a l’import que 
excedeixi el de la garantia confiscada. 
 
TERCER .- NOTIFICAR aquest acord al Club Natació Manresa . 

 

No obstant, el Ple decidirà 

 
 
INTERVENCIONS: 
 
Pren la paraula el Sr. Llorenç Ferrer, Alcalde, i e xplica que el motiu d’aquest 
dictamen és l’aprovació de l’extinció del contracte  de concessió del servei de 
gestió de les piscines municipals signat amb Club N atació Manresa i l’aprovació 
de la confiscació de la fiança dipositada d’import 36.206,89 € per respondre de 
les obligacions pendents. 
 
Intervé la portaveu d’ERC, Conxita Padró, i comenta  que no hi van ser en la 
signatura del primer contracte i que en el segon co ntracte hi van votar en contra. 
No sap si vindran altres problemes. I queda molt so rpresa amb el paper que s’ha 
passat amb l’agenda del mes de setembre amb els pre us de les pistes de tennis i 
pàdel ja que aquestes taxes no s’han aprovat. 
 
Intervé Aleix Solé de la CUP i diu que no hi va ser  a la comissió informativa, 
demana si a més del pagament de les pistes de pàdel  hi hauran més pagaments. 
 
Contesta el Sr. Ferrer i diu que l’acord amb l’empr esa que va instal·lar les pistes 
de pàdel el va tenir el Club Natació Manresa, i que  hi ha pendent aquest 
pagament, les nòmines dels treballadors, factura de  telèfon... Ell pensa que amb 
la fiança dels 36.206,89 € es podrà pagar tot el de ute pendent. 
 
Intervé Aleix Solé i demana si es tornarà a convoca r un altre concurs públic. 
 
Contesta el Sr. Ferrer i diu que és un tema a debat re i que és una possibilitat. Hi 
ha diferents temes per plantejar i que ara tenen mé s informació per valorar el 
que faran. De moment hi haurà un manteniment mínim.  
Les piscines es tancaran el 11 de setembre però el tennis/pàdel ha de continuar 
funcionant per això s’ha passat el paper junt amb l ’agenda, s’ha de donar 
continuïtat a la gent que ho porta en aquests momen ts. 
 
Intervé Aleix Solé i demana si al bar els afecta re s. 
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Contesta el Sr. Ferrer i diu que la setmana que ve n’han de parlar, que tenen el 
contracte amb el Club Natació Manresa i estan pende nts d’una conversa amb el 
Jepi a veure si hi ha voluntat de continuar.  
 
Intervé el Sr. Josep Diaz de CiU i diu que no ho ve uen clar, si hi poden haver 
reclamacions futures. No tenen clar el volum total del deute. Per aquest motiu 
s’abstindran. 
Demana qui cobrarà les quotes del tennis i si s’han  aprovat en el Ple. 
 
Contesta el Sr. Ferrer i diu que s’han aprovat en J unta de Govern. 
 
Intervé el Sr. Diaz i diu que no tenen informació n ecessària del tennis. 
 
Intervé la Sra. Conxita Padró d’ERC, i diu que podi en haver informat de les taxes 
del tennis/pàdel que es van aprovar per Junta de Go vern i no que se n’hagin 
hagut d’enterar per un paper. 
 
Contesta el Sr. Ferrer i esmenta que els preus hi h a continuïtat amb els que 
havien en els mesos de març/abril. S’ha passat en e l mes de setembre perquè es 
quan la gent s’apunta per fer activitats i per dona r un missatge de continuïtat. 
Com s’ha de gestionar ara? Doncs donant continuïtat  el que hi havia fins ara. 
 
Intervé la Sra. Conxita Padró  i diu que el paper p odia sortir l’endemà del Ple no 
abans. 
 
Contesta el Sr. Ferrer de que l’objectiu és intenta r no degradar les piscines i que 
caiguin els ingressos en picat. De la fiança de 36. 206,89 € han restat factures que 
s’han pagat de les piscines per recuperar els diner s integres. 
S’ha d’assumir el contracte de les pistes de pàdel perquè sinó se les emporten, 
pagar el personal / telèfon.. 
 
Intervé el Sr. Diaz i esmenta que es mereixen el re specte de compartir la 
informació a la Comissió informativa. Poden assegur ar que tota aquesta gestió 
en el futur no derivarà en alguna reclamació judici al? 
 
Contesta el Sr. Ferrer i diu que no ho sap que si h i troba una altra solució que li 
digui. 
 
Contesta la Sra. Pinos que el concurs de creditors voluntaris ho ha presentat el 
Club Natació Manresa. 
 
Votació:  
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar: 
 
Vots a favor: 6 grup socialista, 1 CUP 
 
Vots en contra: cap 
 
Abstencions: 3 CiU i 1 ERC 
 
El dictamen queda aprovat per MAJORIA ABSOLUTA 
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2. DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 4.17 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ’ESCOLA 
BRESSOL.  
 

Motivació 
 

En data 31 de juliol de 2013 es van reunir representants de l’Ajuntament de Navarcles i 
les treballadores de la llar d’infants Tinet, amb l’objectiu d’arribar a uns acords per 
assegurar la qualitat de la llar d’infants i la continuïtat de l’equip humà. A la vista de la 
baixa de matrícula es van proposar un seguit de mesures als efectes de garantir 
l’estabilitat de tot el professorat pel curs 2013-2014. 
 
Algunes d’aquestes mesures comporten la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
del servei en concret les següents: 
 
1. Ampliar a una hora, el servei de despertador que començarà a les 8 del matí. 

El preu d'una hora serà de 30 Euros al mes 
El preu de mitja hora serà de 20 Euros 
 El servei puntual serà de 5 euros per dia. Si l'import del preu puntual arriba al preu 
mensual s'aplicarà la tarifa més avantatjosa. 

 
2. Augmentar la quota mensual de 140 a 150 Euros al mes. 
 
3. Augmentar la quota semestral de material de 17 a 25 Euros, atès que no s'havia modificat 

en els darrers quatre anys i a l'increment de l'IVA. 
 

Fonaments de dret 
 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 

Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 29 d’agost 
l’Alcaldes-President aacidental eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 6è. 
corresponent a la quota tributària de l’ Ordenança Fiscal 4.17. Reguladora de la TAXA 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL, pel curs 2103-2014 
d’acord amb el detall següent: 
 
Article 6è. Quota tributària.-  La quantia de la taxa, corresponent al curs 2013-2014, es 
determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

TARIFA 1. Quotes mensuals d’escolaritat 
 
Escolarització 150,00 € 

 
TARIFA 2. Altres serveis 
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Servei acollida matí (8:00h a 9:00h) 30,00 €/mes 

Servei acollida matí (8:30h a 9:00h) 20,00 €/mes 
Servei acollida matí esporàdic (Si l’import del preu puntual 
arriba al preu mensual, s’aplicarà la tarifa més avantatjosa per l’usuari)   5,00 €/dia 

Quotes anuals per material (mesos desembre i març)  25,00 € 

Matrícula  90,00 € 

Servei menjador (àpat + 3 hores d’acollida) 8,50 €/dia 
 
 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior 
acord provisional, així com el text complet de les modificacions durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament 
aprovat. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el Sr. Llorenç Ferrer, Alcalde, i e xplica que el motiu d’aquest 
dictamen és l’aprovació de la modificació de l’orde nança fiscal 4.17 reguladora 
de la taxa per la prestació del servei d’escola bre ssol. Per assegurar la qualitat 
de la llar d’infants i la continuïtat de l’equip hu mà es van reunir representants de 
l’Ajuntament i de la llar d’infants Tinet i algunes  de les mesures que van prendre 
comporten la modificació de l’ordenança fiscal regu ladora d’aquest servei. 
 
Intervé Conxita Padró d’ERC  i esmenta que és molt d’agrair a aquestes noies 
l’esforç que han fet i si aquest sacrifici no es po dia esgarrapar dels 60.000 € del 
pressupost participatiu. 
 
Intervé l’Aleix Solé de la CUP i demana si s’ha pog ut parlar amb l’AMPA de 
l’escola bressol Tinet sobre l’increment de les quo tes. 
 
Intervé el Josep Diaz de CiU i també demana que en pensa l’AMPA, diu que hi 
hauria d’haver un acord entre l’Ajuntament, les mes tres i els pares. 
Demana quin és l’increment aproximat vist l’any pas sat? 
Demana quin és l’esforç del treballador? 
 
Contesta el Sr. Albert Vilajuana, interventor, la q uota mensual és un 7% més, i 
als treballadors cobraran 30 euros menys al mes. S’ ha tret el complement de 
direcció. 
El cost del personal ara és 212.000 € i l’any passa t era 232.000 €. 
A la neteja hi ha una reducció del 20%, ara serà 21 .000 € i l’any passat era 25.000 
€, 
Hi ha una tendència a la baixa en les subvencions d e la Generalitat per alumne, 
abans era 1.300 € per alumne i ara és 875 € per eur os. 
 
Intervé la Sra. Pinos i comenta que les mestres van  dir de pujar les quotes i elles 
es feien responsables d’explicar-ho a la reunió de setembre als pares. Ni AMPA 
ni pares han vingut a demanar res, si venen ja se’l s hi explicarà. 
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Intervé el Sr. Diaz i comenta que es demana un esfo rç quan hi ha 60.000 € de 
projecte participatiu per gastar, si hi haguessin p ogut participar s’hagués pogut 
reduir la partida. 
Escola bressol per tothom o només per qui la pugui pagar. 
 
Intervé el Sr. Ferrer i comenta que l’escola bresso l té uns costos amb tendència 
a l’alça, que hi hagi menys nens a l’escola no té r es a veure amb el preu ja que 
aquest és més baix que a la majoria de pobles. 
Si no hi ha nens sobre personal, hi havia un desaju stament en el tema de la 
direcció. Ara gestionem el servei del menjador. 
 
Intervé el Sr. Diaz i diu que no s’ha de barrejar u na bona gestió amb una 
aportació extra que podria sortir dels 60.000 € de participació ciutadana. 
 
 
Votació: 
 
Vots a favor: 6 grup socialista, 1 ERC i 1 CUP 
 
Vots en contra: 4 CiU 
 
Abstencions: cap 
 
El dictamen queda aprovat per: MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012  
 

DICTAMEN 
 

El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2012, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 19 de juny de 2013. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 8/7/2013 i en el tauler d’edictes fins el dia 3/8/2013, complint amb el termini 
reglamentari establert de quinze dies, i 8 més, durant els quals no s’han presentat 
reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquesta Alcaldessa acctal. 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2012, rendit per l’Alcalde, 
integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu informe 
emès el dia 19 de juny de 2013. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni de l’exercici actual per import de 
587.852,58 euros. 
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TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en l'article 212 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el Sr. Ferrer Alcalde, que el motiu  d’aquest dictamen es 
l’aprovació del Compte General de l’exercici de 201 2. 
 
Intervé l’Aleix Solé de la CUP i diu que els número s son el reflex d’una gestió 
política i que hi votarà a favor. 
 
Votació: 
 
Vots a favor: 6 grup socialista, 1 ERC I 1 CUP, per què s’ha acomplert amb els 
acords polítics del pressupost  
 
Vots en contra: 4 CiU 
 
Abstencions: cap 
 
El dictamen queda aprovat per: MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22,10 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 acctal. 
L’Alcalde 
      
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Conxita Tapias i Canellas 
 


