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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 29 D’OCTUBRE DE 2013 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 8 
Dia: 29-10 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.15hores 
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) 
Venanci Pellicer i Perich (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Ramon Riba i Argelaguet (CiU) 
Enric Moral i Serrano (CiU) 
Conxita Padró i Riera (ERC) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Anna Sentias i Coromina (CiU) 
Aleix Solé i Sellarès (CUP) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  29 d’octubre de 2013, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número  8    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: 
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1. Dictamen aprovació provisional modificació ordenances fiscals any 2014 
2. Dictamen aprovació inicial expedient modificació de crèdit 7/2013 
3. Dictamen acceptació préstec  sol·licitat dins el Programa de Crèdit Local import 

320.000€ 
4. Dictamen aprovació pagament nòmines i liquidació contractes mesos agost i setembre 

treballadors piscines municipals 
5. Dictamen aprovació Plecs de clàusules concessió administrativa bar-restaurant 

piscines municipals 
 

Abans de passar els assumptes l’Alcalde informa que es retira el punt número 5 de 
l’ordre del dia. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACI Ó 
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014.  
 
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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
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l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23 
d’octubre. Aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
A C O R D S 

 
Primer.-  APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2014 i següents.  
 
Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT  per a l’exercici de 2014 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordena Ordenança Fiscal núm. 1.1 Reguladora de l’IM POST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 
Article 1. Fet imposable 
 
10. No estan subjectes a l'impost: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - 
terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
 
Article 2. Subjectes passius 
 
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús 
de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
 
Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòr ia i quantia fixa 
 
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme 
a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost. 
 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, tret 
que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les 
Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats 
de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 
 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestati va o quantia variable 
 
Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros . 
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la 
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros . 
 
Article 11. Règim de liquidació 
 
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, 
portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les 
notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
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Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es 
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament 
periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense que 
s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i 
liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a 
l’exacció anual de l’impost.  
 
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència de 
procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant declaració, 
comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així ho estableixi la 
normativa cadastral 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.3. Reguladora de l’IMPOST S OBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestati va i quantia variable 
 
c) S’ estableix una bonificació del 15 % de la quota de l’ impost a favor dels titulars dels 
vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es 
considera que produeixen menor impacte ambiental. 
 
Per gaudir d’ aquesta bonificació caldrà aportar la fitxa tècnica del vehicle on consti com a 
vehicle de motor elèctric o híbrid. 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.4. Reguladora de l’IMPOST S OBRE INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
Article 2n. Actes no subjectes ( nous supòsits 7 a 13 ) 
 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions 
del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de 
reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a 
l'empara de la normativa de reestructuració bancària.  
 
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a 
favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat 
adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció 
immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, 
de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 
 
9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició 
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats 
de crèdit. 
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o 
indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o 
drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o 
com a conseqüència de la mateixa. 
 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per 
aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es 
refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
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12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius 
bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició 
addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats 
de crèdit. 
 
13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència 
de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de 
nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport 
i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 
 
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través 
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la 
transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors. 
 
Article 3r.  Subjectes passius 
 
3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors 
hipotecaris del deutor principal  compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret 
Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l'apartat 3 de l'annex de dita 
norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi 
l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries 
satisfetes. 
 
Article 10è. Règim de gestió ( nou supòsit) 
 
10. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que 
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest  Impost, sense 
que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de 
l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.4 Reguladora de la Taxa per  parades, barraques,casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys  d’ us públic  
 
Article 6è. Quota tributaria 
 
Tarifa segona. Espectacles, diversions, atraccions de fira, circ i anàlegs 
 
- Festes particulars amb talls a la via pública subjectes a autorització: 30 €/dia 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.4 Reguladora de la Taxa per  prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúne bres de caràcter local  
 
Article 6 .Quota tributària 
 
Epígraf tercer. 

 

Expedició de títols 
12,50 € 

 
Ordenança Fiscal núm. 4.5 Taxa per recollida, tract ament i eliminació d’ escombraries  
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 

1. Es gaudirà d’ exempció de la quota en els següents supòsits: 
 

a) Bonificació d’ un 50 % a les persones pensionistes que viuen soles que no superin el 
SMI 
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b) Bonificació d’ un 25 % a les persones pensionistes que viuen soles que no superin l’ 
1,5 del SMI 

 
c) Bonificació del 10 % per als habitatges, per ús de la deixalleria més de 6 vegades l’ any 

amb material no reciclable als contenidors municipals 
 

d) Bonificació del 20 % per als habitatges, per ús de la deixalleria més de 12 vegades l’ 
any amb material no reciclable als contenidors municipals 

 
e) Bonificació del 50 % per les persones o famílies que no percebin cap classe d’ ingrés 
durant l’ any anterior al del cobrament de la taxa, previ informe de serveis socials. 

 
La sol·licitud per gaudir d’ aquesta bonificació haurà d’ adreçar-se a l’ Ajuntament abans de l’ 1 
de març de l’ exercici en el qual s’ acrediti la taxa. 
 
Article 12. Quota tributària 
 

2. A aquest efecte, s’ aplicarà la tarifa següent: 
 
Epígraf segon.Establiments comercials i industrials  
 
S’ elimina l’ apartat d) comerç sense activitat 
 
Epígraf quart. Altres locals industrials o mercanti ls 
 
b) petites industries fins a 5 treballadors     200,00 € 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.6 Taxa per llicències urban ístiques  
 
Article 6. Quota tributària 
 
Parcel.lacions i reparcel.lacions urbanístiques/ di visió horitzontal 
 
a) Per m2 o fracció de superfície      0,27 € 
 
b) Quan la reparcel.lació es refereixi a una superfície inferior a 500 m2 la tarifa mínima 
aplicable serà         81,17 € 
 
c) Llicència d’ agrupació de finques      26,69 € 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.9 Taxa per la prestació del  servei d’ajuda a domicili i altres 
serveis assistencials  
 
Article 8. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que 
s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. 
 
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
I - Servei d’ajuda a domicili  TARIFA/SERVEI 
INGRESSOS/PERSONA – EUR/mes  
Fins a 663,98 Gratuït 
De 663,98 a 1.327,96 5,4 EUR/Hora 
De 1.327,96 a 1.991,93 7,2 EUR/Hora 
De 1.991,93 a 2.655,91 9,0 EUR/Hora 
De 2.655,91 a 3.319,89 10,80 EUR/Hora 
Més de 3.319,89 11,70 EUR/ Hora 
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 II- Servei d’atenció Telefònica  

Tipus A: 8,43 EUR/mes 

Tipus B: 4,21 EUR/mes 

Tipus C: 3,37 EUR/mes 

Descripció dels Tipus A-B-C del servei de Telassistència: 
• Tipus A: Usuari titular del servei. 
• Tipus B: Usuari addicional amb unitat de control remot addicional. 
• Tipus C: Usuari addicional sense unitat de control remot addicional. 

 
Pels usuaris que els seus ingressos mensuals siguin inferiors al IRSC el 
servei serà gratuït. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.10 Taxa pel subministrament  d’ aigua  
 
Tarifa primera. Subministrament d’ aigua 
 
Quota servei: 15,00 € 
 
Tarifa institucional: 
 
Mínim 15m3: 0,4680 €/m3 
Excés del mínim: 0,4680 €/m3 
 
Cànon Repercusió Llei 5/2012 : 0,0298 €/m3 € 
 
Conservació comptadors: 1,47 €/trimestre 
 
Cànon protecció contra incendis: 65,09 €/trimestre 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.13 Taxa per la prestació de ls serveis de lloguer de cadires, 
entarimat i anàlegs  
 
Article 7è. Tarifa 
 
 
2. Lloguer de cadires 0,40 unitat/dia 

3. Lloguer de taules 2,50 unitat/dia 

7. Tanques 1,50 unitat/dia 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.14 Taxa pel servei de clava gueram  
 
Article 6è. Quota tributaria 
 
3- Inspecció prèvia  a la connexió d’ edificis de nova construcció a escomeses de clavagueram 
existent: 218,05 € 
 
4- Escomeses ( IVA no inclòs) 
 

a) Escomesa amb tub de 200 mm de diàmetre, fins 5 metres lineals de la façana: 
1.421,68 €. En longituds superiors es cobrarà 193,72 € per metre addicional 

b) Escomesa amb tub de 250 mm de diàmetre, fins 5 metres lineals de la façana: 
1.674,85 €. En longituds superiors es cobrarà 225,5 € per metre addicional 
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c) Escomesa amb tub de 300 mm de diàmetre, fins 5 metres lineals de la façana: 
1.940,33 €. En longituds superiors es cobrarà 271,63 € per metre addicional 

 
 

d) Escomesa amb tub de 400 mm de diàmetre, fins 5 metres lineals de la façana: 2.460 €. 
En longituds superiors es cobrarà 350,55 € per metre addicional 

 
 
Tercer.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el 
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per 
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre 
de 2013: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 
 

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
 

Ordenança Fiscal núm. 4 
 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
 

Ordenança fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’ajuda a 
domicili i altres serveis assistencials 
 
 

 
Quart.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part 
de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per 
la Diputació de Barcelona. 
 
Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana  
 

Ordenança Fiscal núm.9  Reguladora Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i 
altres serveis assistencials 
 
 

 
Cinquè.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades 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. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde  i diu que la proposta de modificació d’ordenances 
fiscals que es presenta per l’any 2014 el més important és el que afecta al 
subministrament d’aigua. 
Explica el senyor Alcalde que l’ACA s’ha desentès del manteniment de les 
depuradores i aquesta despesa l’han d’assumir  els ajuntaments, un cost de 660.000€. 
Aquest any l’ajuntament ha d’assumir 27.000€ més 6.000€ que venen de l’any anterior, 
diu el senyor Alcalde que no es pot assumir tota aquesta despesa a la tarifa i aplicant 
1€ a la quota de servei es recuperen uns 27.000€. 
Les altres modificacions continua el senyor Alcalde són de poca entitat, com la taxa de 
taules i cadires que es cedeixen a particulars, o l’emissió del títol del nínxol que s’apuja 
per cobrir el cost. 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC, Conxita Padró, i exposa que el seu grup proposa 
que es tornin a posar les bonificacions  dels tiquets de la deixalleria i de 6€ i 12€, però 
que es faci un bon control del que es tira a la deixalleria, que s’hi porti el que s’hi ha de 
portar i també una bonificació per les famílies que estiguin en atur. 
Sobre la taxa que s’aplicarà per els taller carrers  pregunta quin criteri es seguirà i com 
es farà. 
 
Contesta el senyor Ramon Serra i diu que no es tallarà cap carrer que afecti la 
mobilitat i que sempre hi haurà d’haver l’informe favorable dels guàrdies.  
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU, Josep díaz i exposa que potser els dos 
temes de més trascendència que es tracten al llarg de l’any són les ordenances i els 
pressupostos. El seu grup sempre ha manifesta la voluntat de col·laborar i de 
compartir amb l’equip de govern,  per presentar alternatives, però l’equip de govern 
ens convoca a la comissió informativa i es presenten amb fets consumats, amb poc 
temps per presentar alternatives. Diu el senyor Diaz que les modificacions que es 
presenten no són substancials però que no estan d’acord de la manera que es fa, que 
es presenti com a fets consumats i  sense que es doni oportunitat als altres grups a 
presentar alternatives. 
 
Contesta el senyor Alcalde a la intervenció del senyor Diaz i diu que les modificacions 
són poques i que es podria presentar una alternativa, no s’ha d’esperar a que es 
convoqui la comissió informativa, es pot presentar en qualsevol moment, 
Convergència podria presentar una proposta de modificació totalment seva sense 
esperar a la proposta de l’equip de govern. 
O fer com el grup d’ERC que ha plantejat dues modificacions. 
 
A continuació es sotmet a votació l’esmena presentada pel grup d’ERC: 
 

e) Bonificació del 10 % per als habitatges, per ús de la deixalleria més de 6 vegades l’ any 
amb material no reciclable als contenidors municipals 

 
f) Bonificació del 20 % per als habitatges, per ús de la deixalleria més de 12 vegades l’ 

any amb material no reciclable als contenidors municipals 
 
e) Bonificació del 50 % per les persones o famílies que no percebin cap classe d’ ingrés 
durant l’ any anterior al del cobrament de la taxa, previ informe de serveis socials. 



 10 

 
Es va aprovar amb 7 vots a favor (Grup socialista i  ERC) i 4 abstencions (grup de 
CiU) 
 
A continuació es sotmet a votació el dictamen amb l’esmena incorporada  i es va 
aprovar per MAJORIA ABSOLUTA següent resultat: 
 
Vots a favor: 7 (Grup socialista i ERC) 
Abstencions: 4 CiU 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACI Ó DE CRÈDIT 
7/2013 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 16.200,00 euros  i  sent insuficient el 
crèdit consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent, l'Alcalde 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. 7/13 i ha proposat la modificació de crèdits mitjançant crèdits 
extraordinaris i transferències de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit són les baixes d’altres partides de 
despeses. Els crèdits extraordinaris són per un import de 1.700,00 €, les transferències  
de crèdits per l’import de 14.500,00 €. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment en els articles 177, 179 i 180 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 22 d’octubre de 2013 que consta a l’expedient i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 23 d’octubre, aquest 
alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i transferències de 
crèdits, finançats amb les baixes de crèdits d’altres partides de despeses. 
 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits número 
7/13, 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: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

Número Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 
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1 151 62403 Adquisició maquinària per a la brigada 
d’obres 

0,00 250,00 250,00 

2 231 22105 Aliments  0,00 700,00 700,00 

3 912 46602 Associació de Municipis per la 
independència 0,00 750,00 750,00 

 

Total crèdits extraordinaris.......          1.700, 00 euros 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Número Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 165 22100 Energia elèctrica 125.000,00 10.000,00 135.000,00 

2 231 48000 Ajudes a famílies 22.000,00 500,00 22.500,00 

3 335  21200 Manteniment Centre Cultural 5.900,00 500,00 6.400,00 

4 340 21204 Pavelló municipal i cap d’esports 12.000,00 1.500,00 13.500,00 

5 920 21203 Edificis i altres dependències 
municipals 12.500,00 2.000,00 14.500,00 

 

Total altes de crèdits.......                    14 .500,00 euros 

FINANÇAMENT  

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Número Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
Decrement 

Consignació 
definitiva 

1 155 60919 Urbanització c/ Aragó 150.000,00 15.000,00 135.000,00 

2 231 48917 Càritas 1.500,00 700,00 800,00 

3 912 23300 Altres indemnitzacions 45.000,00 500,00 44.500,00 

 

Total baixes de crèdits........              16.200 ,00 euros 

 
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 
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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  
 
Per part del grup de CiU, el portaveu Josep Diaz va manifestar que el seu grup hi 
votaria a favor però que a la vista de la despesa energètica el seu grup proposa la 
creació d’un grup de treball per assolir estalvi energètic a l’ajuntament i també l’ús 
d’energies alternatives. 
 
El senyor Ramon Serra li va contestar que en relació amb aquest tema ja hi havia 
hagut una reunió entre regidors i l’enginyer municipal i que per part del grup de CiU  hi 
va assistir el senyor Venanci Pellicer. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
3.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ PRÉSTEC  SOL·LICITAT DINS E L PROGRAMA DE  
CRÈDIT LOCAL IMPORT 320.000€  
 

ANTECEDENTS 
 

Aquest Ajuntament ha sol·licitat dins el marc del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona, la gestió d’un préstec davant Banco de Sabadell S.A. per 
import de 320.000,00 euros per al finançament de l’obra “Inversió Pavelló Municipal”, 
prevista en el pressupost 2013 i la petició d’una subvenció dels interessos d’aquest 
mateix préstec a la Diputació de Barcelona. 
 
Les condicions financeres ofertes per Banco de Sabadell S.A. són les següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 3,75%.  Revisió trimestral. 
Termini incloent la carència: 10 anys 
Termini de carència: 1 any 
Sense comissions 
 
Fonaments de dret 
 
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest acord és el Ple de la Corporació, en virtut 
del que es disposa a l’article 52.2.lletra m) 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 

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23 d’octubre. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar el conveni tipus de la subvenció entre Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Navarcles. 
Segon.  Aprovar la minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament de 
Navarcles 
Tercer. Acceptar l’import de la subvenció que concedeixi la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona. 
Quart.  ACCEPTAR l’import del préstec que aprovi l’entitat bancària en les condicions 
del PCL vigent. 
Cinquè. Determinar que la  primera disposició sigui de la totalitat del préstec. 
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INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i amplia el dictamen i explica que la Diputació de 
Barcelona ofereix als ajuntaments dos vies de finançament de crèdit una és la Caixa 
de Cooperació que són crèdits a 10 anys i interès 0 d’un import màxim anual de 
175.000e i una altra via és el Programa de Crèdit Local, pel qual la Diputació contracta 
amb una entitat financera unes condicions  per concedir préstecs als ajuntaments, 
aquest any l’entitat és Banc de Sabadell, fins ara havia estat Catalunya Caixa,  i per la 
seva part la Diputació atorga una subvenció per minorar l’import dels interessos. 
 
Diu el senyor Alcalde que l’ajuntament de Navarcles des de ja fa uns anys segueix la 
estratègia de finançar-se a través d’aquestes dues vies, aquest any l’import que es 
demana dins el PCL va destinat a la inversió del pavelló. 
Continua el senyor Alcalde i encara que aquest any no es comencin les obres és 
important disposar d’aquests diners, ja que l’import que poden demanar els 
ajuntaments cada any dins aquest programa te un topall, en el cas de Navarcles uns 
380.000€, i per tant si aquest any no es demana perquè no es necessiten i l’any vinent 
s’han de demanar 800.000€, dins el PCL només es podrà demanar el crèdit fins 
aquest topall, i la Diputació també només subvencionarà per aquest import i la 
diferència s’haurà d’anar al crèdit normal. 
Per tant surt més a compte que cada any es demani i així tenir subvenció, que potser 
d’uns 40 a 50.000€, . 
 
Intervé la regidora d’ERC, Conxita Padró i diu que no veu bé el destí d’aquests diners, 
que hi va haver una reunió a l’ajuntament en la que semblava que tot estava decidit i 
no sap que hi va anar a fer, si s’ha de fer un pavelló ha de ser amb el consentiment de 
tothom, la senyora Padró demana més transparència. 
 
Intervé el portaveu del grup de CiU Josep Diaz, i exposa que malgrat el que digui el 
senyor Alcalde el que surt més a compte és no demanar el préstec si no es necessita, 
a més pel que fa al pavelló encara no se sap que es farà, el senyor Díaz diu que pot 
ser és una estratègia perquè falta liquiditat a l’ajuntament. 
 
Contesta el senyor Alcalde al senyor Diaz i reitera que és una forma barata d’obtenir 
finançament sense crear pressió fiscal, sobre la manca de liquidat, contesta que 
efectivament hi és motivat perquè la Generalitat no paga tots els deutes amb 
l’ajuntament.  
 
Contesta a la senyora Conxita Padró d’ERC i diu que la reunió que es va convocar 
amb motiu del procediment iniciat per l’adjudicació del projecte de la reforma del 
pavelló, no estava res decidit, i es volia informar a tots els regidors de les ofertes que 
s’havien presentat i que els tècnics informessin de cada una de les propostes, però en 
cap cas estava res amanit com diu la senyora Padró 
 
El senyor Serra intervé i li diu a la senyora Padró que l’adjudicació d’aquest contracte  
és un procediment negociat i és competència de la Junta de govern adjudicar el 
contracte, i per tant no caldria cap reunió prèvia però que ha estat voluntat de l’equip 
de govern de donar a conèixer totes les ofertes a tots els regidors, per tant 
transparència tota i més de la que la llei estableix.  
 
Intervé el senyor Venanci Pellicer i diu que el que s’ha de tenir amb compte és la 
conveniència o no de demanar el préstec, el seu grup ha insistit reiteradament en que 
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donada la situació econòmica actual no estem per fer grans dispendis, i que si e 
baixen els cr`dits es baixarà la pressió fiscal. 
Pel que fa al projecte de la reforma del pavelló diu que  el que és necessari ara és fer 
la coberta per solventar les qüestions de seguretat, i que més endavant si hi ha 
finançament ja es faran les altres fases i es demanaran els diners quan calguin, no 
abans. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que bàsicament estan d’acord amb el que diu el grup 
de CiU, però s’ha de tenir un full de ruta i l’objectiu ha de ser poder fer la reforma del 
pavelló, si per circumstàncies econòmiques només es pot fer la coberta doncs només 
es farà la coberta, però l’objectiu final és la reforma del pavelló, d’aquesta manera s’ha 
plantejat el concurs per adjudicar el projecte, el projecte ha de preveure tota la reforma 
del pavelló i ha d’estar previst amb fases. 
 
Un cop debatut el tema es va sotmetre a votació i es va aprovar per MAJORIA 
ABSOLUTA amb el resultat següent: 
 
VOTS A FAVOR: 6 (Grup socialista) 
VOTS EN CONTRA: 4 (CiU) 
ABSTENCIONS: 1 ERC  
 
4.-DICTAMEN APROVACIÓ PAGAMENT NÒMINES I LIQUIDACIÓ  CONTRACTES 
MESOS AGOST I SETEMBRE TREBALLADORS PISCINES MUNICI PALS 
 

ANTECEDENTS 
 

El Club Natació Manresa va presentar un escrit en el que exposava que degut a la 
situació econòmica del Club no podia fer front al pagament de les nòmines dels mesos 
d’agost i setembre dels treballadors contractats per les piscines de Navarcles, i 
demanava que l’Ajuntament de Navarcles pagui  aquestes nòmines. 
 
Diferents treballadors han sol·licitat expressament el pagament de les nòmines. 
 

Per part de l’alcladia es realitza proposta de pagament de les nòmines i liquidacions 
de contractes dels treballadors de les piscines municipals, corresponents als mesos 
de setembre i agost i que ascendeix a l’import de 9.312,28€, amb càrrec a la 
garantia confiscada al Club Natació Manresa 

 
L’interventor formula objecció al pagament d’aquestes nòmines  en base a: 
 

1. D’acord amb l’informe de secretaria no hi ha emparament legal pel 
reconeixement de l’obligació. 

2. Inexistència de crèdit pressupostari. 
 
Fonaments de dret 
 
Davant la discrepància amb l’alcaldia, tal i com es preveu a l’article 217.2 lletra a) del 
TRLHL Locals, correspon al Ple de la Corporació la resolució de la mateixa. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23 d’octubre. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
APROVAR el pagament de les nòmines i liquidacions de contractes dels treballadors 
de les piscines municipals, corresponents als mesos de setembre i agost i que 
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ascendeix a l’import de 9.312,28€, segons el detall que s’adjunta al dictamen, amb 
càrrec a la garantia confiscada al Club Natació Manresa 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC, Conxita Padró i diu que això no és legal, que no es 
pot fer, diu que no vol anar en contra dels treballadors però que els treballadors 
haguésin hagut d’anar a FOGASA, diu que li sap greu pels treballadors però com a 
càrrec electe no pot votar a favor d’una cosa que no és legal. 
 
Intervé el portaveu de CiU, Josep Diaz i diu que com ha passat abans l’equip de 
govern es presenta amb uns fets consumats, el senyor Alcalde va fer una promesa als 
treballadors de les piscines i ara  ho hem de votar tot. Diu el senyor Diaz que ja va dir 
a la comissió informativa que es podrien haver intentar d’altres alternatives i no una 
que sembla que no és legal, i demana a la Secretària que informi sobre si és legal o 
no. 
 
Contesta la secretària i diu que el dictamen està informat desfavorablement per la 
secretària i l’interventor. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que li sap greu les postures que fins ara s’han sentit, 
però que ell dóna la cara  i que tothom sap que el CNM anava malament, i que en 
plena temporada d’estiu amb les piscines en funcionament els treballadors van saber 
que no cobrarien podien haver plegat però van seguir per donar un servei al poble. 
Diu el senyor Alcalde que potser no és massa correcte però que és just, i que els 
diners es treuran de la fiança que es va confiscar al CNM i no costarà ni un duro a la 
gent de Navarcles.  
 
Pren la paraula el senyor Venanci Pellicer, i diu que aquest és un problema laboral i 
l’equip de govern l’ha convertit en un problema polític. El que ha passat al CNM passa 
a moltes empreses, i els treballadors d’aquestes empreses han de fer les reclamacions 
que pertoquen. Hi ha un procediment establert i s’ha de seguir aquest procediment. 
Diu el senyor Pellicer que amb aquest acord es crea un precedent perillós, i pregunta 
si l’ajuntament assumirà totes les nòmines del personal de les empreses fan algun 
servei per l’ajuntament i que facin fallida. 
El senyor Pellicer reitera que aquest és un problema laboral i que l’ajuntament no ha 
d’assumir. 
 
Sotmès a votació el dictamen es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el següent 
resultat: 
 
VOTS A FAVOR: 6 (grup socialista) 
VOTS EN CONTRA: 4 (CiU) 
ABSTENCIONS: 1 ERC  
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.10 hores, del dia 29 d’octubre, 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 
 
 


