
 

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 15 DE GENER DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 01/2014 
Dia: 15/01/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.30 hores. 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Venanci Pellicer i Perich  
Anna Sentias i Coromina  
 
 
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 15 de gener de 2014, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número 1 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari 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: 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
 
1.- Aprovació acta sessió anterior de data 27 de novembre de 2013 
 
2.- Dictamen aprovació inicial Pressupost municipal exercici 2014, les seves Bases d’Execució i 
la plantilla de personal. 
 
3.- Dictamen aprovació modificació Estatuts Consorci LOCALRET. 
 
4.- Dictamen denegació reclamació responsabilitat patrimonial formulada pels senyors Joan 
Sarri i Antònia Gonzalez. 
 
5.- Dictamen aprovació la designa de l’Ajuntament de Navarcles a favor del Consell Comarcal 
del Bages, com a ens supramunicipal per a la gestió de les actuacions contingudes en el 
Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau, en 
concret: 
 

1. Donar compte  Resolució Alcaldia 2013/302sobre aprovació proposta de la regidora de 
Serveis socials en relació a augmentar en una plaça més de treballadora familiar i 
contractació interinament de Dolores Leiva. 

2. Donar compte resolució alcaldia 2013/308 d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
presentat pel GRUP MAS CONSTRUCTORS SLU, per l’obra “Construcció mur de 
contenció per a l’estabilització del talús del límit es del solar de l’Escola Catalunya”. 

3. Donar compte de la resolució d’alcaldia 2013/324 sobre la contractació laboral temporal 
de la senyora Mªde los Santos Vergara, del dia 30-12 al 6 de gener per substitució de 
la senyora Dolores Leiva 

 
 
- Mocions i declaracions polítiques 
 
1. Mocions Grup Municipal Socialista 
 
1.1- Moció que presenta el grup municipal socialista sobre manifestar el rebuig a l’avantprojecte 
de llei de “medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración de justícia y el 
registro civil”. 
1.2.- Moció que presenta els grup socialista pel desdoblament de la carretera C-55 del tram de 
Manresa (el guix) fins a Castellbell i el Vilar i d’altres mesures en relació a la autopista C-16. 
 
2. Mocions que presenta la CUP 
 
2.1- Moció sobre canviar de data  la Festa major d’estiu 
2.2- Moció sobre utilització programari lliure 
 
- Precs i preguntes 



 

Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 27/01/2013  
 
Esmenes Aleix Solé de la CUP no s’havia inclòs tota la seva intervenció. 
Introduïda l’esmena s’aprova l’acta per UNANIMITAT. 
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL  EXERCICI 2014, 
LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSON AL 
 
El Ple de l’Ajuntament per MAJORIA SIMPLE, amb 6 vots a favor (PSC), 3 vots en 
contra (CIU) i 2 abstencions (CUP, ERC), acorda aprovar el següent dictamen: 
 
Confeccionat per aquesta Alcaldia el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici 
de 2014 i les seves  Bases d’execució. 
 
Vist l’informe econòmic financer i l’informe d’intervenció sobre el compliment dels 
requisits de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i els documents annexes que consten a l’expedient. 
 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de “racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local”, publicada al BOE de 30 de desembre, modifica alguns articles i 
n’introdueix de nous de la normativa local en concret de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les Bases  del Règim Local, i del text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març. En concret l’apartat 26 
estableix que s’introdueix un  nou article 103 bis, a la Llei 7/85, segons el qual, les 
Corporacions Locals hauran d’aprovar anualment la massa salarial del personal laboral 
i es publicarà a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Informat reglamentàriament per la Comissió Informativa permanent del Ple en sessió 
de data 8 de gener de 2014, l’Alcalde que sotasigna en acompliment del que disposa 
l’article 168.4 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 l’article 18 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2014, 
el resum del qual, a nivell de capítols és el següent: 
 

ESTAT DE DESPESES 
  
                                                              
CAPITOL 1.- Despeses de personal 1.740.191,57 
CAPITOL 2.- Despeses en bens corrents i serveis 1.703.978,14 
CAPITOL 3.- Despeses financeres 56.000,00 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 174.408,29 



 

CAPITOL 6.- Inversions reals 1.065.500,00 
CAPITOL 9.- Passius financers 480.965,00 
TOTAL DESPESES..................................... ... 5.221.043,00 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 

 
CAPITOL 1.- Impostos directes  2.252.760,00 
CAPITOL 2.- Impostos indirectes 10.000,00 
CAPITOL 3.- Taxes, preus públics i altres ingressos  814.208,00 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 1.279.975,00 
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials 24.100,00 
CAPITOL 7.- Transferències de capital 350.000,00 
CAPITOL 9.- Passius financers 490.000,00 
TOTAL INGRESSOS.................................... ........... 5.221,043,00 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci 
publicat al BOPB i a la pàgina web de l’Ajuntament, als efectes de reclamacions i 
suggeriments i es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament del període 
d’exposició no s’haguessin presentat reclamacions, tal i com es preveu als articles 169 
del RDL 2/2004, de 5 de març, i 20 del RD 500/90 de 20 d’abril. 
 
TERCER.- APROVAR així mateix les Bases d’Execució unides a l’expedient per al 
desenvolupament del Pressupost Municipal a l’exercici de 2014 i la plantilla de 
funcionaris, així com del personal laboral i trametre’n còpia a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
QUART.- APROVAR la massa salarial del personal laboral per aquest any 2014 que 
puja a la quantia de 893.910,91€, que es publicarà al BOPB i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Navarcles.  
 
CINQUÈ- Trametre una còpia de l’expedient d’aprovació del Pressupost a la Delegació 
d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern  de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Intervencions  
 
El senyor Alcalde dóna la paraula a l’interventor que diu el següent:  
 
“Abans d’ entrar al debat del pressupost comentarem l’ informe d’ intervenció sobre el 
compliment dels requisits de la llei d’ estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, 
informe que no es va comentar a la Comissió informativa doncs hem esperat a entrar 
al màxim la comptabilitat perquè sigui el més fiable possible. 
 
La llei orgànica 2/2012 d’ estabilitat pressupostaria verifica el compliment de tres 
magnituds: 
 

1- L’ objectiu d’ estabilitat 
2- La regla de la despesa 
3- L’ objectiu del deute 



 

 
1- L’ objectiu d’ estabilitat  mesura la capacitat/necessitat de finançament de l’ entitat. 
Aquest indicador ha de ser igual o més gran que zero, és a dir, l’ ajuntament ha de 
presentar una situació d’ equilibri o capacitat de finançament. El pressupost 2014 
compleix l’ objectiu d’ estabilitat doncs mostra una capacitat de finançament de 2.116 
euros ( 0,04 % ) 
 
3-L’ objectiu del deute es compleix quan el deute viu de l’ entitat a 31/12 no supera el 
75 % dels ingressos corrents liquidats. En aquest pressupost la ràtio del deute es situa 
en el 59,6 % i per tant es compleix amb l’ objectiu de situar-se per sota el 75 % 
 
2-La regla de la despesa és l’ indicador que no es compleix en aquest pressupost. La 
regla de la despesa per aquest 2014 estableix que la despesa dels capítols 1 a 7 del 
pressupost 2014 no pot superar, una vegada fets els ajustos corresponents, l´1,5 % de 
les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de la previsió de la liquidació del 
2013. A data d’ avui el pressupost es situa al voltant del 3% d’ increment amb lo que 
no es compleix aquest ràtio. 
 
En cas d’ incompliment s’ haurà d’ elaborar un pla econòmic-financer a un any per 
corregir la situació. Tanmateix esperarem a les dades de liquidació definitiva del 2013 
que es tancarà en breu, per veure si caldrà finalment elaborar el pla o no.” 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde diu:  
 
El pressupost de 2014 es pot dir que pel que fa als ingressos hi ha un estancament, 
pel que fa a la despesa hi ha una reducció dels capítols 1 i 2.   
 
Pel que fa a les inversions la més important és el pavelló amb 800.000€, finançats amb  
500.000€ de crèdit i 350.000€ de subvencions, a més s’han de sumar 300.000€ de 
l’any 2013. 
 
Els 200.000€ restants per inversions van destinats a unes obres de reforma a la 
biblioteca vella per destinar-hi diferents serveis municipals, a seguir amb el Pla de 
mobilitat en concret les obres d’ampliació de la vorera del carrer Sebastià Toscas i 
arrengament dels terrenys del cementiri vell per aparcament. 
 
Dono les gràcies al grup de CiU per les reflexions que m’han fet amb el tema del 
control de la despesa, i demano a tots els grups el seu vot favorable. 
 
Conxita Padró del grup d’ERC: 
 
En primer lloc sobre el Centre Cultural demanem que es faci un bon control de 
l’equipament i que es vagi complint el que es va dir que els altres locals es tancarien. 
Sobre les inversions es veu bé que es faci la vorera del carrer Sebastià Toscas, però 
se n’haurien de fer més almenys destinar-hi 60.000€ 
Pel que fa a les obres del Pavelló hi estem d’acord però demanaríem que els diners 
que s’hagin de demanar no sigui a un interès molt alt.  
 
Aleix Sole grup de la CUP: 
 



 

És un pressupost de continuïtat i amb poc marge de maniobra. Tot i això en ell s’hi pot 
veure com la gestió de l’equip de govern és una gestió conservadora i d’una lògica 
d’anar endarrere. Per exemple amb el tema del wi-fi quan es va demanar des de la 
CUP es va dir que no i ara que alguns municipis estan plantejant l’efecte negatiu que 
pot tenir en els ciutadans, ara a Navarcles s’instal·larà wi-fi. També n’és un exemple la 
biomassa, quan es donaven subvencions per fer el canvi l’ajuntament no ho va fer per 
ser massa avantguardista, avui ja s’han retallat les subvencions per fer-ho i ens hem 
quedat sense. També ho és la vorera del carrer Sebastià Tosques, ja que en comptes 
d’avançar cap a la peatonalització del barri vell i fer cas de les recomanació del Pla de 
Mobilitat de donar prioritat als vianants al casc antic es fa aquesta obra. A més en el 
pressupost municipal es presenta una inversió per fer arrengar un solar per fer-hi un 
aparcament cosa que sembla una contradicció. 
 
Demanem continuar amb els pressupostos participatius i ens agradaria tenir una certa 
llibertat d’execució i deixar-nos implicar-nos més, ja que pensem que si no ha reeixit 
aquest procés participatiu ha estat perquè pot ser no s’han destinat totes els esforços 
que caldria per donar-ho a conèixer. 
 
També demanem que en el tema dels senders saludables es pugui ampliar la partida 
si cal. 
 
Que es segueixi amb la biomassa. 
 
Josep Diaz de CiU: 
 
“La filosofia d’estalvi ho trobem positiu, ara hi ha partides que s’han reduït i no es veu 
clar aquesta reducció, com per exemple la partida d’obres que ha quedat amb 
75.000€. 
Sobre les obres del Pavelló estem d’acord que per motius de seguretat s’hagi 
d’arreglar la teulada i pot ser alguna actuació en els vestidors, però creiem que no cal 
anar més enllà i s’haurien de derivar les inversions a d’altres llocs. 
A Navarcles és un dels municipis que es paguen el impostos més alts, creiem quan 
ara no és el moment de fer una inversió d’aquestes característiques, no dubtem de 
l’equip tècnic que ha de redactar el projecte però pel que he vist no crec que es pugui 
fer per l’import que es diu. 
Com que la base del pressupost és la inversió del pavelló i nosaltres no hi estem a  
favor el nostre vot serà en contra. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
 
Contestant al senyor Díaz diu que Navarcles tingui els impostos més alts, no és veritat 
i l’aconsella que es miri la pàgina de l’OGT on surten tots els municipis de la comarca i 
es veu la recaptació. 
Navarcles és dels municipis de més de 5.000 habitants que te el pressupost més baix i 
hem de fer les mateixes coses que fan els altres, tenim biblioteca, pavelló, un teatre... i 
ho hem de fer amb menys diners que els altres. 
 
Contestant al representant de la CUP diu:  “No és una gestió conservadora, de 
vegades voler ser el primer en segons quines coses, com el tema mediambiental per 
exemple, senzillament Navarcles no s’ho pot permetre.  



 

Poso en dubte que optar per un casc antic per vianants a Navarcles sigui ser 
conservador, la peatonalització dels cascs antics és una proposta per les grans ciutats 
on hi ha molt volum de trànsit i es necessita d’espais per fer-les més habitables, però 
en pobles de la dimensió de Navarcles això ja no està tant clar. 
Pel tema dels camins i senders compto que no costarà pas més de 5.000€ 
 
Contestant a la Sra. Conxita Padró: “sobre el tema del crèdit del pavelló la política de 
demanar crèdits ja ho he explicat moltes vegades, l’ajuntament de Navarcles no ha 
anat mai a una entitat comercial a buscar préstec si no que sempre ho ha fet a través 
dels programes de la Diputació el PCL pel qual la Diputació subvenciona el tipus 
d’interès i es pots acabar pagant un 1% i el de crèdit Caixa que són 175.000€ a interès 
0. 
Respecte a les voreres et demano que facis un llistat i es concretin les voreres” . 
 
VOTACIÓ: 
 
VOTS A FAVOR: 6 GRUP SOCIALISTA 
VOTS EN CONTRA: 3 CiU 
ABSTENCIONS: 2 (1 CUP i 1 ERC) 
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORC I LOCALRET  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 11 membres presents, acorda aprovar el 
següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local LOCALRET en el que 
l’Ajuntament de Navarcles en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci LOCALRET, 
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 



 

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci LOCALRET  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions 
Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de LOCALRET, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial 
en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de 
govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin 
representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
Consideracions jurídiques  
 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en concret els articles 322 que preveu que la modificació dels 
estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada 
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació, i l’article 313.2 segons el qual els acords per aprovar i modificar els estatuts 
del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la 
corporació. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 8 de gener. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local 
LOCALRET, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de 
novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.-  Donar trasllat del precedent acord al Consorci local LOCALRET per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
Intervencions  
 
Tots els grups municipals hi van mostrar la seva conformitat i sotmès a votació es va 
aprovar per UNANIMITAT assolint el quòrum de la majoria absoluta. 
 



 

 
4.- DICTAMEN DENEGACIÓ RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT P ATRIMONIAL 
FORMULADA PELS SENYORS JOAN SARRI I ANTONIA GONZALE Z 
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 11 membres presents, acorda aprovar el 
següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 10 de desembre de 2012, mitjançant Decret de l’Alcalidia, es va incoar 
expedient de responsabilitat patrimonial, en resposta a la instancia dels senyors Joan 
Sarri Sanfeliu i Antonia González Berrocal d’octubre de 2012 de petició de 
Responsabilitat Patrimonial pels perjudicis que consideren que se’ls ha produït per una 
vinculació singular no compensada com a conseqüència del canvi de qualificació 
urbanística dels terrenys de la seva propietat amb l’aprovació definitiva de la Revisió 
de les Normes Subsidiàries de Planejament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
en data 31 de maig de 2000.  
 
En data 16 de maig de 2013 els senyors Joan Sarri Sanfeliu i Antònia González 
Berrocal van presentar  les següents al·legacions: 

1. La prova documental i tècnica practicada en aquest expedient en cap moment 
desvirtua la concurrència d’un supòsit indemnitzatori. 

2. La prova pericial practicada en unes actuacions d'un procediment expropiatori 
no pot ser desvirtuada amb els documents ara aportats a l'expedient. 

3. La responsabilitat patrimonial ha estat reclamada en termini. 
4. L'entitat responsable de la vinculació singular és l'Ajuntament. 
5. L'import a què puja la responsabilitat patrimonial és de 89.872,20 euros, que 

resulta del dictamen pericial que es va emetre. 
 
En data 29-5-2013, l’alcaldia de l’Ajuntament de Navarcles va dictar resolució 
per  la qual es desestimaven les al·legacions de conformitat amb l’informe 
jurídic emès, s’acordava la remissió de l’expedient a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti el preceptiu informe 
en relació a la petició de responsabilitat patrimonial instada pels senyors Joan 
Sarri Sanfeliu i Antònia González Berrocal. 

 
En data 22 de novembre, l’Ajuntament rep el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora emès en la seva sessió del dia 7 de novembre  que conclou: 
 

“Es procedent desestimar la reclamació d’indemnitza ció instada pel Sr. Joan 
Sarri Santfeliu i la Sra. Antònia Gonzàlez Berrocal  davant l’Ajuntament de 
Navarcles pels danys i perjudicis derivats d’un can vi de qualificació d’un terreny 
de la seva propietat.”  

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Examinades les al·legacions tenint en consideració, el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora emés cal ratificar-se substancialment en la resposta expressa 
donada a les al·legacions formulades pels Srs. Sarri-González, tot considerant 
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora i cal donar resposta a les referides 
al·legacions en el sentit següent: 



 

 
1. En quant a l’al·legació que la prova documental i tècnica practicada en 

aquest expedient en cap moment desvirtua la concurr ència d’un supòsit 
indemnitzatori cal indicar que: 

 
S’ha acreditat en l’expedient administratiu i en la prova documental practicada el 
següent: 
 

a) De la escriptura pública de compravenda de 26 d’octubre de 1999 (document c) 
de la prova documental de la Resolució de l’Alcaldia d’11 de març de 2013, es 
desprèn (clàusula cinquena) tant comprador com venedor entenien que es 
tractava d’un terreny que no era susceptible d’edificació i estava destinat a 
zona verda. 
 
Per tant, la primera conclusió a la que es pot arribar es que els Srs. Sarri i 
González desconeixien la veritable qualificació dels terrenys quan van adquirir 
els terrenys en escriptura pública de compravenda, ja que en cap cas estava 
qualificada com a zona verda. Així, s’ha d’indicar en relació a la petició de 
responsabilitat patrimonial  (segona plana) que l’escriptura pública de 
compravenda mantenia erròniament que els terrenys estaven qualificats de 
zona verda i, a més, el venedor ja advertia que tenien el caràcter d’inedificables 
i així ho van acceptar els compradors que devien estar informats abans de 
ultimar la operació immobiliària de comprar un terrenys sense aprofitament 
urbanístic. A més, tenint en consideració aquesta circumstancia el valor del 
terreny el van fixar en aquell acte en 9.616,19 €, i en aquest expedient es 
pretén multiplicar per 10 aquell valor, fins als 89.872,20 €, malgrat la 
denunciada disminució de valor com a conseqüència canvi de qualificació 
urbanística que es objecte d’aquest expedient de responsabilitat patrimonial  
 
La Comissió Jurídica Assessora en termes semblants en el seu fonament de 
dret quart argumenta que: 
 

“Els termes de la reclamació no s’ajusten a la realitat en relació amb la 
qualificació del sòl, ja que la major part de la finca mai va tenir 
aprofitament urbanístic en estar qualificada com a sistema, tant abans 
com després del canvi de planejament (amb independència de la 
destinació de zona verda que figurava en l’escriptura de compravenda)”. 

 
En el mateix fonament de dret, també assenyala: 
 

“Tant de la Sentencia (es refereix a la Sentencia ferma de 12 de 
setembre de 2011 que va desestimar integrament la petició 
d’expropiació a l’Ajuntament dels senyors Sarri-Berrocal) com dels 
informes municipals, en concret dels Serveis Tècnics, i atesa la redacció 
del planejament urbanístic i de les Normes Subsidiàries la finca en 
qüestió en cap moment no va arribar a tenir edificabilitat o aprofitament 
urbanístic consolidat. I això per una doble raó: en primer lloc, perquè la 
part més extensa de la finca estava destinada a sistemes 
d’infraestructures de serveis tècnics, i la part més petita, a la qual 



 

s’assignava una qualificació de residencial d’unihabitatge aïllat, no tenia 
els 300 m2 mínims de parcel·la per a permetre-hi l’edificabilitat. 
Es conclou, per tant, que no hauria pogut obtenir la condició de solar la 
part de la parcel·la la qualificació de la qual hagués pogut dotar 
l’aprofitament d’edificabilitat, en el cas d’haver assolit la parcel·la 
mínima de superfície”. 

 
b) Del document f) de la prova documental de la Resolució de l’Alcaldia d’11 de 

març de 2013, es desprèn que quan els Srs Sarri-González van adquirir els 
terrenys podien haver tingut coneixement que el Ple municipal havia aprovat 
inicialment, en data 26 d’octubre de 1998 (exactament un any abans de 
l’escriptura de compravenda) la qualificació actual dels terrenys com a Sistema 
de Infraestructures de Serveis Tècnics (Clau B1). També es procedent indicar 
que el document g) de la prova documental de la Resolució de l’Alcaldia d’11 
de març de 2013 conté la còpia compulsada de l’acord del Ple municipal de 14 
d’abril de 1999 (6 mesos abans de signar-se l’escriptura pública de 
compravenda) que aprovava provisionalment la revisió de les NNSS i mantenia 
la qualificació dels terrenys com a Sistema de Infraestructures de Serveis 
Tècnics. Aquests documents i la seva data acrediten que els senyors Sarri-
González no es van informar amb motiu de l’adquisició dels terrenys ni de la 
qualificació que tenien els terrenys segons el planejament vigent en el moment 
de la transmissió –NNSS de 1985-, ni tampoc es van informar que s’estava 
tramitant, ja abans de la transmissió, la Revisió de les NNSS que implicava una 
nova qualificació urbanística dels terrenys. I això, malgrat que en tot moment 
l’Ajuntament havia respectat els requisits processals de la tramitació 
urbanística corresponent, motiu pel qual estava al seu abast obtenir la 
informació correcta de la qualificació dels terrenys i de les aprovacions del 
planejament en tràmit. Per això, difícilment es podrà imputar a l’Ajuntament la 
falta de diligència mínima dels Srs. Sarri-González en les seves operacions 
immobiliàries en adquirir terrenys que ja de mutu acord es convé que no són 
susceptibles d’edificació i que en realitat es desconeix fins i tot la qualificació 
urbanística dels terrenys en el moment de fer-se la transmissió dels mateixos. 

c) Del document h) de la prova documental de la Resolució de l’Alcaldia d’11 de 
març de 2013, es desprèn que la CUB va aprovar definitivament la Revisió de 
les NNSS de Navarcles en data 31 de maig de 2000, publicat en el DOGC 
3230 de 21 de setembre de 2000, i contra el qual es podia interposar recurs 
d’alçada davant el Hble. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en 
el termini d’un mes, la qual cosa, no van fer els senyors Sarri-González, 
acceptant plenament i per actes propis, davant la seva inactivitat, les 
qualificacions urbanístiques que conformen la qualificació urbanística actuals 
dels terrenys. A més, també cal indicar que arran d’una jurisprudència del 
Tribunal Suprem, la normativa d’aquestes Normes Subsidiàries va ser 
publicada amb posterioritat en el DOGC 4368, de 24 de novembre de 2006, 
motiu pel qual, els interessats també podien haver presentat recurs d’alçada en 
aquella data i també van consentir l’acte en no efectuar la reclamació 
patrimonial dins l’any que atorga la normativa vigent per aquesta acció. Per 
tant, s’acredita plenament la inacció i manca de diligència dels senyors Sarri-
González en informar-se de la situació real dels terrenys i que en cap moment, 
aquesta manca de diligència en la gestió dels seus béns, se li pot imputar a la 
Corporació Local, pel que no pot haver-hi lloc a la reclamació de cap mena de 



 

indemnització pel canvi de qualificació dels terrenys i menys, quan la mateixa 
ha estat consentida pels propis interessats. 
 
Per tant, també s’ha desestimar l’al·legació.  
 

2. Els interessats al·leguen que la prova pericial practicada en unes 
actuacions d'un procediment expropiatori no pot ser  desvirtuada amb els 
documents i informes ara aportats a l'expedient, qu an aquests 
desmenteixen que s’ha produït cap lesió al patrimon i dels interessats. 
 
Al respecte, i en primer lloc, cal indicar als interessats que el procediment de 
responsabilitat patrimonial és un procediment autònom que no té perquè tenir 
en consideració les proves practicades en el procediment expropiatori. De fet la 
part actora, va renunciar, a iniciativa pròpia, a proposar cap mena de prova en 
aquest procediment. 
 
En segon lloc, cal dir que més important que la prova pericial practicada, és el 
contingut de la pròpia Sentencia dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu 
número 3 de Barcelona, de 12 de setembre de 2011, en el procediment 
260/2011. Aquesta resolució judicial tot i tenir en consideració l’informe pericial 
al que fan referència els interessats desestima de forma íntegra la demanda 
formulada i confirma la denegació de la sol·licitud d’expropiació de la finca del 
Camí de Ca l’Angla i ratifica l’ajust a dret de la notificació als interessats perquè 
presentessin el full d'apreuament a l'expedient expropiatori de la part de finca 
afectada pel Projecte de abastament d'aigua potable.  
 
En tercer lloc, la Sentencia argumenta que segons la pròpia part actora i el seu 
API, senyor. Eudald Figuls, la finca amb el nou planejament que va entrar en 
vigor l’any 2000, en comptes de disminuir de valor ha augmentat 
substantivament. Aquest fet comporta que el raonament dels interessats sigui 
totalment incongruent i mancat de la mínima lògica. Concretament, la 
Sentencia ferma en el seu fonament de dret tercer disposa: 
 

 “(...) y por último, en dicha nota registral se in dica que el precio de 
compra fue de 9.616,19 €, y según indica la demanda  según valoración del 
API, SR. Eudald Figuls, el valor estimado dela finc a era de 35.565,16 € en 
el 2004 (folios 20 a 22), 65.000 € enel 2005 (folio  19), y 89.872,20 € en el 
2008 (folios 29 a 32), lo cual permite deducir que la propiedad no ha 
sufrido ningún perjuicio con el cambio de las norma s urbanísticas, pues 
su valor ha aumentado casi un 1000%.  “ 

 
Per tot això, havent consentit aquesta resolució judicial en no ser recorreguda,  
és totalment incongruent que en aquest procediment els interessats pretenguin 
defensar que, amb el canvi de normativa urbanística, s'ha produït un perjudici 
al seu patrimoni de 89.872,20 €. Aquest és el valor que li assigna el seu propi 
perit a la finca amb la qualificació urbanística vigent des de l’any 2000 (folis 29 
a 32 del ea) - Document a) de la documental del Decret de l’Alcaldia d’11 de 
març de 2013 -. 
 
Es per aquest motiu que la Sentencia assenyala que difícilment es pot 
pretendre acreditar un perjudici pel canvi de qualificació de la finca quan el 



 

propi API de la actora al·lega que aquest és el valor de la revalorització de la 
finca amb posterioritat a l’aprovació de les NNSS de l’any 2000. 
 
A més, cal assenyalar que la Sentencia que s’acompanya com a document b) 
de la prova documental del Decret de l’Alcaldia d’11 de març de 2013, era 
susceptible de recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya tal com queda reflectit en el peu de recurs que obra en la referida 
Resolució judicial i els interessats van acatar el seu contingut i el van 
considerar ajustat a dret en no interposar el preceptiu recurs d’apel·lació. 
 
Finalment, destacar que la Sentència desestima també la impugnació indirecta 
de les NNSS aprovades definitivament en l’any 2000, quan precisament la 
Sentencia ferma i consentida es pronuncia sobre la impugnació indirecta que 
efectuen els interessats en relació a l’aprovació definitiva de les referides 
NNSS, atès que, com s’ha posat de manifest, en el seu dia no van ser 
impugnades en termini davant l’Hble. Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. La Sentencia desestima integrament els motius esgrimits per la 
impugnació indirecta de les NNSS i assenyala que aquest sistema, admet la 
titularitat privada dels terrenys, confirmant la seva legalitat. Legalitat de las 
mateixes que ara no pot negar l’interessat anant contra els seus propis actes i 
pretenen de nou que es valori la legalitat i contingut de les mateixes, per haver-
les consentit quan van ser objecte de publicació en el DOGC i quan es va 
notificar la Sentencia que ratificava la legalitat de les mateixes, desestimant la 
impugnació indirecta formulada pels interessats. 
 
Per tant, s’ha de desestimar l’al·legació formulada per senyors Sarri-González, 
havent-se assenyalat un valor dels terrenys pel propi API dels interessats en el 
procediment expropiatori molt superior al valor d’adquisició i que en definitiva 
acredita que cap perjudici s’havia causat amb el canvi de qualificació 
urbanística de la finca i així ho recull de forma taxativa la Sentencia judicial 
ferma i consentida. 
 

3. La responsabilitat patrimonial no ha estat recla mada en el termini de l’any 
que prescriu la legislació d’aplicació. 
 
L’article 4.2 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial disposa que el dret a reclamar prescribirà en el 
termini d’un any de produït el fet o acte que motivi la indemnització o manifesti 
el seu efecte lesiu. 
 
En aquest supòsit, i amb independència de la impossibilitat que prosperes la 
petició de indemnització per motius substantius, el termini de l’any va començar 
a computar-se quan va entrar en vigor la nova qualificació urbanística, que 
segons al·legacions dels interessats, els hi ha produït un minusvalor de la finca. 
 
En efecte, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la 
Revisió de les NNSS de Navarcles en data 31 de maig de 2000, i aquest acord 
va ser publicat en el DOGC 3230 de 21 de setembre de 2000, motiu pel qual 
l’acció per sol·licitar la responsabilitat patrimonial de l’Administració prescrivia a 



 

l’any de l’entrada en vigor de la nova qualificació urbanística (21 de setembre 
de 2001), o si es considera la data en que es va publicar el Text Refós de la 
normativa de la Revisió de les NNSS, l’acció hauria prescrit el 24 de novembre 
de 2007. 
 
De fet, sembla que els interessats són coneixedors que la acció està prescrita 
atès que abans que l’Administració resolgui, com no pot ser d’altra manera, que 
l’acció ha prescrit atès que la data màxima per instar-la finalitzava el 21 de 
setembre de 2001 o de 24 de novembre de 2007, els propis interessats en la 
seva al·legació tercera, i sense que l’administració s’hagi pogut pronunciar 
encara, ja al·leguen des d’una postura defensiva, més que assertiva, que no 
s’ha produït la prescripció de l’acció. 
 
Al respecte, els senyors Sarri-González assenyalen que segons jurisprudència 
del Tribunal Suprem –de Sentencies que ni aporta ni tant sols cita quan van ser 
publicades- el còmput de l’art. 142.5 de la LRJAP-PAC comença a comptar 
quan els interessats han tingut coneixement suficient per valorar la extensió i 
els efectes dels efectes lesius. 
 
Per això, s’ha d’assenyalar que tal com disposa l’art. 142.5 citat i l’art. 4.2 del 
RD 429/1993, el còmput s’ha de considerar des del moment que s’hagi produït 
el fet objecte de la reclamació (alteració de la qualificació urbanística dels 
terrenys). 
 
En aquest sentit, els senyors Sarri-González tenien que haver formulat 
qualsevol tipus de reclamació patrimonial amb motiu del canvi de la qualificació 
urbanística dels terrenys abans del 21 de setembre de l’any 2001 o del 24 de 
novembre de l’any 2007, sense que quedi justificat en el seu escrit de 
reclamació patrimonial, que aquest termini s’ha allargat atès que no havien 
tingut coneixement suficient per valorar l’extensió i l’abast dels efectes lesius, 
quan en cap moment es posa en qüestió que l’aprovació de la Revisió de les 
NNSS no hagués seguit el procediment de publicitat que legalment establien 
les normes i la pròpia jurisprudència. 
 
En efecte, deixant de banda, que els interessats podien haver impugnat la nova 
qualificació urbanística, i per tant, la seva actuació poc diligent en la defensa 
dels seus interessos no es pot atribuir a l’Administració, el cert es que els 
interessats podien perfectament mitjançant una valoració dels terrenys haver 
comprovat si el canvi de qualificació urbanística els perjudicava o no 
econòmicament. També és un fet que la resolució judicial consentida dictamina 
tot el contrari, es a dir, que lluny de produir-se un perjudici, els propis 
interessats al·leguen mitjançant el seu API una revalorització de la finca i així 
ho recull la Sentencia ferma citada. En conseqüència, la Sentencia judicial que 
pretenen emprar els senyors Sarri-González per allargar el termini a la data de 
la seva notificació, al·legant que fins aquell moment no havien tinguin un 
coneixement suficient per valorar l’extensió i abast dels efectes lesius, 
precisament nega de forma rotunda, i en base a les pròpies al·legacions i prova 
pericial de part aportada pels interessats, que s’hagi produït cap mena de 
perjudici o efecte lesiu amb el canvi de qualificació urbanística. 
 



 

El Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el seu fonament de dret 
cinquè considera que la reclamació podria ser temporània pel fet que els 
reclamants podien pensar que la vía de l’article 105 de la Llei d’Urbanisme de 
Barcelona podien obtenir el rescabalament del seu perjudici i que davant del 
dubte, considera la reclamació s’hauria de considerar interposada dins el 
termini que estableix l’article 142.5 de la LRJAP-PAC.  
 
Tanmateix, es considera per aquest Ajuntament que l’errada dels senyors 
Sarri-González en la elecció al procediment a seguir per efectuar la petició de 
responsabilitat patrimonial, no pot condicionar l’ampliació del termini d’un any 
que estableix el precepte citat, atès que el desconeixement de la Llei, no pot 
implicar que l’esmentat termini es pugui incomplir. 
 
Per tant, també s’ha desestimar l’al·legació relativa a que la petició estava dins 
de termini atès que quan es formula en data 19 d’octubre de 2012, ja havia 
transcorregut amb escreix el termini d’un any des de la publicació de la 
normativa aprovada el 24 de novembre de 2006, i de 12 anys, des de la 
publicació de l’aprovació definitiva de les NNSS.  
 
 

4. En quant a l’al·legació que l'entitat responsabl e de la vinculació singular 
és l'Ajuntament cal dir que la tramitació del plane jament és una disciplina 
en que intervenen dues administracions públiques, i  precisament, l’acte 
definitiu que suposa l’aprovació del Planejament s’ atorga per part de la 
Comissió d’urbanisme competent i no per part de l’A juntament i en 
conseqüència, com a mínim, la reclamació s’hauria d ’haver plantejat de 
forma conjunta a ambdues administracions, motiu pel  qual es pot afirmar 
que la reclamació patrimonial és incorrecta, si bé atesa la manca de 
fonamentació substantiva de la mateixa, aquest fet té poca o nul·la 
transcendència . 
 
Sens perjudici d’haver-se acreditat en aquest expedient que l’acció de 
l’Administració no ha produït cap mena de lesió patrimonial als senyors Sarri-
González, i que aquests interessats van negligir en la impugnació de les NNSS 
si consideraven que incomplien el principi de justa distribució de beneficis i 
càrregues i que la pròpia Sentencia judicial dictada confirma la legalitat i ajust a 
dret de les NNSS vigents i la mateixa va ser consentida pels interessats, es 
indubtable que la competència en matèria d’urbanisme li correspon tant a 
l’Ajuntament, que es competent per les aprovacions inicials i provisionals del 
planejament, com a la Comissió d’urbanisme competent que li pertoca 
l’aprovació definitiva del mateix. 
 
En aquest sentit, la reclamació patrimonial hauria d’haver-se adreçat a les dues 
Administracions responsables de l’acte que es reputa com a indemnitzable, i 
més, quan l’aprovació definitiva de les NNSS que va comportar l’alteració de la 
qualificació urbanística dels terrenys li correspon a la Comissió d’Urbanisme i 
no al’Ajuntament, i per això també cal desestimar l’al·legació formulada. 
 

 



 

5. L'import a què puja la responsabilitat patrimoni al és de 89.872,20 euros, 
que resulta del dictamen pericial que es va emetre,  quan el cert és que 
aquest import no resulta del dictamen pericial que es va emetre sinó de 
l’informe del API de 29 de febrer de 2008 que obra en els folis 29 a 32 del 
e.a.  

 
Els senyors Sarri-González en el seu escrit d'al·legacions de 16 de maig de 
2013 es limiten a al·legar que l'import de la responsabilitat patrimonial és de 
89.872,20 euros, i és més, en la petició de reclamació patrimonial de data 19 
d’octubre de 2012, tampoc es justifica aquest import. 
 
De fet, en el referit escrit de 19 d’octubre de 2012 la petició dels senyors Sarri-
González és contradictòria atès que d’una banda manté com a dany 
patrimonial l’últim valor de la finca actual segons declaració del seu API i 
d’altra, sembla que manté, que aquest valor prové del resultant del dictamen 
pericial en que afirma que la diferència de valor entre les anteriors normes i les 
actuals és de 704,40 vegades al rendiment de l’ús residencial de l’entorn, o 
valor de repercussió. 
 
Per tant, s’incompleix l’article 6 del RD 429/1993 que obliga als interessats a 
proposar prova i justificar la avaluació econòmica de la responsabilitat 
patrimonial, essent evident que el valor de la finca actual segons el seu API, no 
pot ser coincident amb el valor de la responsabilitat patrimonial, i si ho fos 
requeria d’una mínima justificació inexistent en l’escrit de reclamació 
patrimonial presentat i havent renunciat l’interessat a la pràctica de qualsevol 
mena de prova per poder justificar la seva reclamació, sense existir tampoc una 
mínima argumentació al respecte. 
 
Per tant, procedeix també desestimar l’al·legació. 

 
A banda de les al·legacions formulades pel Sr. Sarri també cal assenyalar que s’ha 
acreditat en l’informe tècnic elaborat pel tècnic municipal en data 14 de març de 2013 i 
en les certificacions cadastrals que la finca té una superfície de 979 m2 atès que la 
finca cadastral amb referència número 96531854DG0293S0001AZ amb una superfície 
de 223 m2 és propietat de Jaume Codina Cesari i Antònia Jimenez Jimenez, tal com 
s’ha acreditat en la prova practicada sense que els senyors Sarri-González hagin 
efectuat cap al·legació al respecte. 
 
A més, també s’ha acreditat en la prova practicada que la finca amb referència 
cadastral número 96531854DG0293S0001AZ propietat dels senyors Codina-Jimenez 
van adquirir d’altres propietaris la mateixa en data 31 de maig de 1995, per escriptura 
de compra venda signada en el municipi de Manresa, sis anys després que els 
senyors Sarri-González adquirissin la seva finca, motiu pel qual s’ha acreditat en 
aquest expedient que aquesta porció de terreny en cap moment ha estat propietat dels 
senyors Sarri-González. 
 

6. La petició sol·licitada no es un supòsit de vinc ulació singular dels 
previstos en l’article 35 del Real Decret Legislati u 2/2008 segons s’exposa 
de forma motivada en el Dictamen de la Comissió Jur ídica Assessora de 7 
de novembre de 2013: 



 

 
 
El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora raona que per vinculació singular 
s’entenen aquelles vinculacions o limitacions que comportin una restricció de 
l’aprofitament urbanístic de sòl que no pugui ser objecte de distribució equitativa entre 
els interessats. Quan es donen aquestes circumstancies el particular té dret a reclamar 
per la pèrdua del benefici i la pèrdua de l’aprofitament que no es susceptible de 
redistribuir. 
 
Per valorar si aquesta limitació es produeix la Comissió Jurídica Assessora diu que cal 
estar a la data d’aprovació provisional de les NNSS a partir de la qual es coneixia que 
la qualificació que s’atribuïa als 979 m2 de la finca en qüestió es destinava a sistemes.  
En aquest sentit la Comissió dictamina: 
 

“Doncs bé, en l’Acta de la sessió del Ple de 14 d’abril de 1999 de l’Ajuntament de 
Navarcles consta l’aprovació provisional de la revisió de les Normes Subsidiàries; els 
reclamants adquireixen la parcel·la l’octubre del mateix any, i en ella constava 
l’advertència  -si no tècnicament ben especificada, si literalment expressada en 
l’escriptura- que estava destinada a zona verda. Per tant, a primera vista els ara 
reclamants eren coneixedors de la destinació a infraestructures i serves de la parcel·la 
en qüestió, i que no podrien patrimonialitzar el dret a edificar atesa la superfície de la 
parcel·la”. 

 
I en relació amb la qualificació anterior diu: 
 

“El fet que en les Normes de 1986 la part més gran de la parcel·la era la destinada a 
sistemes d’infraestructures i serveis, i una petita part de 100 m2 tingués la qualificació 
d’edificació aïllada, tampoc canvia res als efectes d’argumentar si es tracta o no d’una 
vinculació singular. Entre d’altres coses perquè, en no assolir el mínim exigit la 
superfície en qüestió, per ministeri de la llei i de les normes urbanístiques s’impedia 
exercitar-ne l’edificabilitat, ja que aquesta estava unida al dret d’haver de posseir una 
parcel·la mínima, és a dir, de més de 300 m2.” 

 
I el dictamen conclou: 
 

“En conclusió, no s’entén que existeixi una vinculació singular (amb independència de 
la diferència o discussió entre si es tracta de la figura jurídica al·legada o l’alteració per 
modificació del planejament), pels motius següents. La parcel·la d’adquireix quan és 
previsible que se’n conegués la qualificació urbanística segons les Normes 
modificades. Segons les Normes a modificar, la parcel·la constituïa una zona reservada 
a equipaments i infraestructures del sector.” 

 
I finalment exposa: 

 “En tot cas, els reclamants coneixien la situació urbanística de la parcel·la en el 
moment de la compra i, per tant, sabien de la inexi stència d’aprofitament 
urbanístic atribuïble; circumstancia aquesta última , incompatible amb l’existència 
d’un dany antijurídic derivat de la limitació singu lar o de l’alteració  o modificació 
del planejament. Tan sols si hagués existit patrimo nitalizació de l’aprofitament 
urbanístic, es podria pensar si hagués pogut existi r algun dany.”  

 
Per tot això, aquesta Corporació Local ha de desestimar la petició de responsabilitat 
patrimonial instada pels senyors Sarri-González. 
 



 

Vist l’article 8.3.a)La Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora que 
estableix que el dictamen d’aquest organisme es preceptiu quan la quantia sol·licitada 
en concepte de responsabilitat patrimonial és superior a 50.000 euros, i per això, el 
mateix s’ha emès i s’adjunta a la present proposta de resolució. 
 
Vist l’informe jurídic que obra a l’expedient de data 2 de desembre de 2013. 
 
Ates que la resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial no està 
expressament atribuïda a cap òrgan de l'Administració Local, i atès que la causa que 
al·leguen els interessats per fonamentar la seva petició és l'aprovació provisional del 
POUM que va realitzar pel Ple municipal, es considera convenient que aquesta petició 
sigui per acord del Ple municipal. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 8 de gener de 
2014. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- AIXECAR LA SUSPENSIÓ de la tramitació de l’expedient de responsabilitat 
patrimonial un cop emès per la Comissió Jurídica Assessora el seu preceptiu informe 
d’acord amb el previst a l’art. 42.5.c) de la LRJAP-PAC. S’adjunta com a Annex 1  
d’aquest dictamen, el Dictamen 344/12, de la Comissió Jurídica Assessora de data 7 
de novembre de 2013. 

SEGON.- DESESTIMAR la petició de responsabilitat pa trimonial instada p els 
senyors Joan Sarri Sanfeliu i Antonia González Berrocal, per vinculació i limitació 
singular del seu dret de propietat segons la qualificació atorgada als terrenys de la 
seva propietat fixada amb aprovació definitiva de les NNSS del municipi de Navarcles 
atorgada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, en 
data 31 de maig de 2000.  

TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als senyors Joan Sarri Sanfeliu i Antonia 
González Berrocal. 

 
ntervencions  
 
Tots els grups municipals hi van mostrar la seva conformitat i sotmès a votació es va 
aprovar per UNANIMITAT. 
 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ LA DESGINA DE L’AJUNTAMENT D E NAVARCLES A 
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, COM A ENS SUP RAMUNICIPAL 
PER A LA GESTIÓ DE LES ACTUACIONS CONTINGUDES EN EL  PROTOCOL 
D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PAR TITS JUDICIALS 
DE CATALUNYA  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 11 membres presents, acorda aprovar el 
següent dictamen: 
 
 



 

 
ANTECEDENTS 
 
En data 10 de desembre de 2012 aquest Ajuntament ha rebut comunicació de l’acord 
del Ple del Consell Comarcal del Bages, adoptat en sessió del dia 25 de novembre pel 
qual s’aprova l’adhesió del Consell Comarcal al Protocol d’execució de les diligències 
de llançament als partits judicials de Catalunya, signat el dia 5 de juliol de 2013 per 
part del Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i la secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les Diputacions 
catalanes, els presidents del Col·legis d’Advocats i de Procuradors de Catalunya, i els 
presidents de la FMC i ACM. 
 
Aquest Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en 
l’execució de les diligències de llançament disposades pels jujtjats dels diferents partits 
judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que 
constitueixin l’habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una 
situació de vulnerabilitat social- amb exclusió de la ciutat de Barcelona que te el seu 
propi Protocol-, així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la 
situació de les persones en aquesta situació pendents d’una diligència de llançament 
d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. 
 
Atès que és voluntatd d’aquest Ajuntament adherir-se a aquest Protocol i que Consell 
Comarcal del Bages pot actuar prèvia designa de l’Ajuntament . 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 8-1-2014, 
elevo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR  la designa de l’Ajuntament de Navarcles a favor del Consell 
Comarcal del Bages, com a ens supramunicipal per a la gestió de les actuacions 
contingudes en el Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya, signat el dia 5 de juliol de 2013, per part del Conseller de 
Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de 
Govern d’aquest òrgan, els presidents de les Diputacions catalanes, els presidents del 
Col·legis d’Advocats i de Procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i ACM. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Bages 
 
 
Intervencions  
 
Pren la paraula la regidora Dolors Pinos i amplia el dictamen i diu que amb la designa 
el que es fa és que l’Ajuntament de Navarcles delegui al Consell Comarcal per tal que 
pugui actuar en el seu nom 
 
Tots els grups hi van mostrar la seva conformitat i sotmès a votació es va aprovar per 
Unanimitat 
 
 



 

 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2013/295 fins al 2014/006  queda substit uïda l’obligació de donar 
compte al Ple de tots els acords en virtut del lliu rament de les actes que s’ha fet 
als portaveus dels grups municipals en compliment d e l’article 22.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règi m Local, i pel reconeixement 
del dret de lliure accés als llibres de resolucions  de tots els membres de la 
Corporació, article 43 del Reglament Orgànic Munici pal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i  resolucions 
d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal  i d’altres que la legislació 
estableix aquest tràmit. 
 
 
MOCIONS 
 
1.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA SOBRE 
MANIFESTAR EL REBUITG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE “MEDIDAS DE 
REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTR ACIÓN DE 
JUSTÍICIA Y EL REGISTRO CIVIL”  
 
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 11 membres presents, acorda aprovar la 
següent moció: 
 
El Col·legi d’Advocats de Manresa, a través del seu Degà ha adreçat una carta a tots 
els Alcalde de la comarca on s’explica la reforma que el govern de l’estat està 
promovent de la llei de demarcació i de Planta, i demana que el plens municipals 
aprovin una moció en contra d’aquest avantprojecte de llei per l’impacte negatiu que 
pot tenir aquesta reforma en l’àmbit social i econòmic de la comarca. 
 
Aquest avantprojecte de llei anomenat “ anteproyecto de ley de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administración de justícia y del Registro Civil”, preveu 
que els jutjats de Manresa acabin desapareixent i s’acabi traslladant tota l’activitat 
judicial a la ciutat de Barcelona. També preveu la total supressió dels Jutjats de Pau 
que estan als municipis, eliminant definitivament el servei i obligant als ciutadans a 
desplaçar-se fins a Barcelona per a qualsevol tràmit que estigui relacionat amb la 
Justícia 
 
Per tot això proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- MANIFESTAR el rebuig total de l’Ajuntament de Navarcles a l’avantprojecte 
de llei que el Ministeri de Justícia ha presenta al Consell de Ministres amb el nom de 



 

“Anteproyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de justícia y del Registro Civil”. 
 
SEGON.- DONAR SUPORT al Col·legi d’Advocats de Manresa en allò que sigui 
necessari per tal que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats situats a 
l’edifici judicial de Manresa, així com el manteniment dels 34 jutjats de pau i l’agrupació 
que en l’actualitat hi ha al partit judicial de Manresa. 
 
TERCER.- DEMANAR al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització 
de la justícia sense que s’allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells serveis 
que es puguin agrupar, com són el servei de comunicacions i el d’execucions, es facin 
dins els edificis judicials existents, amb la finalitat d’optimitzar i agilitzar la justícia . 
 
QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels 
Diputats i al Senat, al Parlament de Catalunya, al departament de Justícia, així com al 
Col·legi d’Advocats de Manresa i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya. 
 
 
1.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PEL DES DOBLAMENT DE 
LA CARRETERA C-55 DEL TRAM DE MANRESA (EL GUIX) FIN S A 
CASTELLBELL I EL VILAR I D’ALTRES MESURES EN LREACI Ó A L’AUTOPISTA 
C-16 
 
El Ple de l’Ajuntament per 10 vots a favor i 1 abstenció (CUP), acorda aprovar la 
següent moció: 
 
Les entitats Federació d’Associació de Veïns de Manresa (FAVM), l’Organització No 
Governamental STOP ACCIDENTS i la plataforma NO+MORTS A LA C-55, han 
demanat a quest Alcaldia que el Ple de l’Ajuntament de Navarcles manifesti el seu 
suport a les reivindicacions d’aquestes entitats sobre la necessitat de traspassar 
densitat de trànsit de la C-55 a la C-16. 
 
Tenint en compte que segons aquestes entitats, la quantitat de trànsit que cal que 
passi de la C55 a la C-16 supera els 18.000 vehicles diaris i que  aquesta operació 
només serà possible per fases ja que actualment la C-16 només connecta la comarca 
del Bages amb el Vallès i Barcelona Nord.  
 
Considerant que quan la C-16 estigui connectada també a l' A2 es podrà completar el 
traspàs dels vehicles que vagin al Baix Llobregat, Barcelona Sud, Port de Barcelona, 
Port de Tarragona i aeroport. 
 
Atenent a que el motiu principal d'aquestes inversions és aturar l'accidentalitat de la C-
55, ja que fa molts anys que hauria d'estar desdoblada, atès que la Unió Europea 
recomana el desdoblament a partir de 12.000 vehicles diaris, i que la C55 fa més de 
18 anys que supera aquestes xifres en escreix, gairebé actualment de forma triplicada  
 
Considerant així mateix l’alt índex de mortalitat i de persones que han resultat ferides 
de forma greu o lleu per causa de l’accidentalitat existent actualment en aquest tram 



 

de la carretera C-55, la qual obliga a tenir consciència per ser exigents alhora de 
protegir la vida dels ciutadans. 
 
Tenint en compte així mateix la importància de la competitivitat de la comarca, la 
connexió amb l'àrea metropolitana i les infraestructures de transport, atès que 
actualment la comarca del Bages resulta menys competitiva que d’altres i que des del 
punt de vista economicista la Catalunya Central ha estat i està orfe d'inversions en 
infraestructures viàries i ferroviàries. 
 
Per tot això el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Navarcles sotmet al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer : Instar  al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya  la realització del desdoblament de la carretera C-55 del tram existent entre 
Manresa (El Guix) i Castellbell i el Vilar. 
 
Segon : Instar al Departament de Territori i Sostenibilit at de la Generalitat de 
Catalunya la negociació per assolir la gratuïtat de l'autopista C-16 en el tram Manresa-
Terrassa. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquests acords a les entitats: Federació d’Associació de Veïns 
de Manresa (FAVM), l’Organització No Governamental STOP ACCIDENTS i la 
plataforma NO+MORTS A LA C-55. 
 
 
Intervencions: 
 
Per part del grup de la CUP es proposa que es suprimeixi el punt 1 dels acords. 
 
Sotmesa a votació aquesta esmena es va rebutjar per 10 vots en contra i 1 a favor. 
  
Es va sotmetre a votació la moció sense l’esmena que es va aprovar amb l’abstenció 
de la CUP. 
 
 
2.1.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER CANVIAR LA DA TA DE LA FESTA 
MAJOR D’ESTIU  
 
La Festa Major d’estiu és una de les fetes més importants del calendari festiu navarclí. 
Tot i que la primera notícia sobre aquesta festa la trobem al 1871, hem d’imaginar que 
la seva celebració es remunta molts anys enrere. Des de que es tenen dades, 
exceptuant alguns casos puntuals, la festa major d’estiu sempre s’ha celebrat el dia 15 
d’agost, coincidint amb el dia de la Mare de Déu d’agost. Litúrgicament durant aquest 
dia se celebra la creença que el cos i ànima de la Mare de Déu  van ser duts al cel 
després d'acabar els seus dies a la terra. 
 
El fet que aquesta data caigui, però, en ple mes d’Agost genera algunes disfuncions i 
dificultats. En les darrers dècades, tot i la nefastes conseqüències de la crisi, el mes 
d’Agost és el mes en que moltes persones fan vacances. Navarcles al no ser un 
municipi turístic fa que en comptes de rebre visitants moltes persones aprofiten per 



 

marxar fora del poble. Aquesta nova realitat, inexistent en el moment en què es va 
decidir celebrar la festa major per aquesta data,  fa que avui no sigui gens descabellat 
plantejar-ne un canvi. Aquest canvi hauria de servir per donar una nova embranzida a 
la festa major i possibilitar-ne un increment de la participació. 
 
És per tot això que demanem al Ple de la corporació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.  Canviar l’actual data de la Festa Major d’estiu per una de nova amb el màxim 
de consens possible amb els agents socials i polítics de Navarcles. 
 
Segon. Convocar en el termini màxim de dos mesos una reunió amb tots els partits 
polítics, la comissió de festes i la resta d’agents socials implicats en la Festa Major per 
trobar una nova data. 
 
Tercer. Fer efectiu el canvi de dates a partir del 2015.  
 
 
Intervencions: 
 
Conxita Padró d’ERC, considera que no és una qüestió que es pugui decidir només els 
representants al Ple si no que s’hauria de preguntar a tot el poble. 
 
Josep Diaz de CiU: 
 
“Primer s’ha de discutir a nivell municipal i després a tot el poble, però aconsellem al 
grup de la CUP que retiri la moció, la festa major és una cosa de tota la vida i no es 
creu que s’hagi d’entrar en un debat pel canvi de data de la festa major, quan no hi ha 
cap moviment al respecte i sembla que la gent ja li està bé.” 
 
Laura Castell del Grup Socialista: 
 
“La festa d’estiu és una festa que la gent hi participa, i encara que és en unes dies que 
hi ha gent de vacances, també hi ha molta gent que es queda, és una festa que 
agrada i que la gent espera. 
També estarien d’acord amb el que ha proposat la Conxita de fer-ho extensiu a tot el 
poble per demanar l’opinió. 
Proposem que es modifiqui els acords de la moció en el sentit següent: “Que durant 
el termini de dos mesos es facin trobades amb entit ats, la comissió de festes 
etc... per valorar si hi ha voluntat social de plan tejar el canvi de data de la festa 
major d’estiu” 
 
El regidor de la CUP va estar d’acord en aquesta proposta i es va aprovar per 
UNANIMITAT 
 
 
 
 
 



 

2.2.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP A FAVOR DEL PROGR AMARI LLIURE  
 
- Atès que l’ús dels ordinadors i de les aplicacions informàtiques ha esdevingut 
imprescindible en la gestió municipal. 
 
- Atès que el tipus de llicència de l'anomenat programari lliure és la Llicència Pública 
General(GPL), que reconeix les anomenades quatre llibertats: 
 
1. La llibertat d'executar el programa per a qualsevol propòsit. 
 
2. La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies, 
és a dir, el lliure accés al codi font. 
 
3. La llibertat de redistribuir còpies. 
 
4. La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores 
realitzades, amb la mateixa llicència GPL, per tal que tota la comunitat se'n pugui 
beneficiar. 
 
- Atès què l’ús de programari lliure garanteix millor la seguretat de les dades que ha de 
custodiar l’administració pública i que en qualsevol cas les aplicacions lliures es poden 
auditar i verificar, per l'esmentada característica de codi obert. 
 
- Atès l’alt grau de consolidació que el programari lliure ha assolit en l’actualitat tant en 
el teixit econòmic com en suport de la societat civil així com de diverses 
administracions públiques i patronats, una consolidació que també es manifesta en un 
clar increment en el seu ús en recerques científiques i en desenvolupament tecnològic 
dut a terme, per exemple, en les universitats públiques catalanes. 
 
- Atès que el programari lliure suposa un gran nombre d'avantatges tècnics, econòmics 
i polítics, entre ells: 
 
• Eliminació dels costos de llicències, que suposarien un estalvi a mig termini, a causa 
dels 
Costos d'implementació i formació que poden suposar en un inici. 
 
• Foment del català com a llengua nativa en les aplicacions TIC de l'administració. 
 
• Facilitar i democratitzar l'accés a la tecnologia a tota la societat reduint els 
requeriments econòmics necessaris per accedir-hi. 
 
• Seguretat i privacitat de les dades. 
 
• Interoperabilitat de formats i protocols. 
 
• Escrutini públic que permet que la correcció d'errors es dugui a terme de forma 
ràpida i eficaç. 
 
• Independència del proveïdor, permetent més diversitat en els proveïdors de serveis 
associats als sistemes informàtics, amb els avantatges que això comporta. 



 

 
• Foment del teixit econòmic local i l'emprenedoria gracies a la independència del 
proveïdor. 
 
• Afavoreix la transparència de les administracions i la sostenibilitat de les seves 
inversions en TIC. 
 
• Permet que la inversió pública en TIC per les pròpies administracions pugui revertir 
de forma directa en el desenvolupament econòmic de l'entorn. 
 
• Permet desenvolupar un mercat de serveis associats al 
desenvolupament/manteniment/formació tant per l'administració pública com per 
privats. 
 
- Atès el gran nombre de casos d'èxit d'administracions públiques que han apostat per 
desenvolupar les seves estructures tecnològiques en programari lliure (governs de la 
Xina, Perú, Mèxic, Brasil, Alemanya, França, Extremadura o Andalusia). 
 
És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1. Promoure la instal·lació i l’ús de programari lliure i la corresponent documentació en 
català a l’Ajuntament de Navarcles, en aquells àmbits en que sigui tècnicament 
possible, juntament amb la formació necessària per als treballadors municipals. 
 
2. Elaborar, juntament amb l’informàtic, un calendari de migració al programari lliure, 
amb l'objectiu d'arribar, al final d'aquesta legislatura, a la eliminació de tot el 
programari propietari que no sigui estrictament imprescindible. 
 
3. Establir com a clàusula de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la 
difusió de programari lliure en català en les contractacions. 
 
4. Promoure acords i convenis amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal del Bages i altres administracions locals, universitats i 
associacions públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans, per fomentar la 
coordinació i la cooperació entre institucions en matèria de programari lliure en català i 
assegurar-ne, amb les mesures adequades, la producció, la promoció i l’ús conjunt 
amb respecte per totes les variants. 
 
 
Intervencions: 
 
Conxita padró (ERC) diu. 
 
“El software lliure esta molt bé si es tenen uns coneixements mínims en informàtica. 
 Ens sembla  bé  la iniciativa de utilitzar programari lliure però amb coherència. 
-S’ha de fer un estudi de si el programari que es vol implementar serà compatible amb 
les tasques diries i necessitats del dia a dia 



 

-Quina estratègia de implementació s‘ha plantejat? Es redundaran els equips per 
implementar-ho i provar-ho? Si no es redunden i es fa amb els equips actuals quina 
estratègia de marxa endarrere hi ha ? 
 
-S’ha de fer un pressupost del que costarà implementar-ho. Quan s’estalviaria en 
llicencies? Compensa?  Perquè en tems de crisi, no se fins a quin punt te sentit 
canviar-ho perdent-hi calers , quan hi ha gent que ho passa molt malament.” 
 
Josep Diaz, (CiU): “ Des del grup de Convergència demanem a la CUP que retiri la 
moció, estan d’acord amb el que ha dit la Conxita i encara que, jo personalment, puc  
estar d’acord amb la utilització del programari lliure, una altra cosa és a l’administració 
i no es pot fer si no és amb un bon equip tècnic que vetlli el procés.” 
 
Pren la paraula la Secretària i explica que fa uns anys, des de la Generalitat i 
l’Administració de l’Estat s’incentiva la modernització de les administracions i 
s’atorgaven subvencions per la implementació de Noves tecnologies, l’Ajuntament de 
Navarcles es va acollir a les convocatòries una va ser per la implantació d’un programa 
de seguiment d’expedients que utilitzava el programari lliure, hi va treballar l’enginyer 
Toni Vila, però no es va poder acabar d’implementar per manca de recursos 
principalment tècnics. 
 
Votació: 
 
10 vots en contra 
1 vot a favor (CUP) 
 
No s’aprova la moció 
 
3.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC DE SUPORT A L’ACORD DE  LA 
CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 11 membres presents, acorda aprovar la 
següent moció: 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana 
vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per 
la ciutadania de Navarcles, vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 

Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya 
decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 

 
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants 

legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. 
 
3. la seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat 

en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
 
 



 

PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt la regidora de Cultura, Eva Santaularia convida a tothom a la festa 
major d’hivern del proper 14 de  febrer en especial a la Febrada que enguany es 
celebra la seva 25 edició i es representarà l’obra que es va fer el primer any, dirigida 
per Jaume Martí.  
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.30 hores, 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 
 


