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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 10 DE JUNY DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 7/2014 
Dia: 10/06/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.20 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  
Venanci Pellicer i Perich  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
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 
 
 
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 10 de juny 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  7 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, excepte el punt 5 que l’Alcalde 
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manifesta que es retira de l’ordre del dia perquè que segons han informat des de la 
Generalitat properament es rebran uns informes que estaven pendents de carreteres, i 
que en tot cas es el dictamen es portarà al proper ple ordinari. 
 

1. Dictamen aprovació inicial projecte obra municipal ordinària “Pavelló Esportiu de 
Navarcles” 

2. Dictamen aprovació expedient contractació per procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació obra “Pavelló esportiu de Navarcles”. 

3. Dictamen aprovació despesa plurianual del projecte bàsic i d’execució del pavelló 
esportiu de Navarcles. 

4. Dictamen aprovació expedient modificació crèdit núm. 4/14 
5. Dictamen aprovació provisional modificació puntual núm. 21 àmbit PE2 benzinera. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
El senyor Alcalde proposa que les intervencions i el debat es faci pels tres primers 
punts ja que tots  es refereixen al mateix assumpte que és el pavelló, però que 
després es votarà cada dictamen per separat. 
 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRA MUNICI PAL ORDINÀRIA 
“PAVELLÓ ESPORTIU DE NAVARCLES”  
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2013 es va 
adjudicar el contracte de serveis per la redacció del projecte de reforma del pavelló 
d’esports de Navarcles. 
 
L’empresa adjudicatària 080 ARQUITECTURA, SLP presenta a l’ajuntament dos 
exemplars del projecte bàsic i d’execució de l’esmentada obra redactat pels 
arquitectes: Daniel Gutierrez Prat i Olga Gutierrez Prat. 
 
El projecte consisteix en: fase 1 d’enderroc del pavelló actual, fase 2 que inclou la 
construcció del nou pavelló amb els serveis annexes de la planta baixa, i fase 3, 
supeditada a una prèvia modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament, en que s’incorporaria un cos annex polivalent al pavelló, que ordenaria la 
plaça i l’accés a les instal·lacions del camp de futbol. 
 
El pressupost del projecte d’obres per fases és el següent: 
 

Pressupost d’execució per contracte + IVA (Fase 1 i Fase 2)  1.892.060,54 € 
Equipament + IVA 178.316,60 € 
Escomeses (13%DG i 6% BI) + IVA 57.697,71 € 
Control de qualitat + IVA 11.655,24 € 
Fase 3 – Annex (13%DG i 6% BI) + IVA 100.666,29 € 
Control de qualitat + IVA 2.047,19 € 

TOTAL.................... 2.242.443,57 € 
 
L’informe tècnic preceptiu emès per l’arquitecte municipal conclou que el projecte 
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que 
hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 



 

 3 

123 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) i els articles 24 a 33 del ROAS. 
 
Fonaments de dret 
 
Pel que fa al procediment d’aprovació 
 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya,(ROAS). El procediment d’aprovació dels 
projectes d’obres locals, ve determinat per  l’article 37 del ROAS, i requereix la seva 
aprovació inicial per l’òrgan competent, la submissió a informació pública per un 
període mínim de trenta dies hàbils i l’aprovació definitiva. 
 
Òrgan competent 

- DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  

- RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) disposició addicional segona 

L’article 52.2 lletra o), del TRLMC determina que el Ple és l’òrgan competent per 
l’aprovació de projecte d’obres quan sigui competent per la seva contractació. 

Vist el pressupost d’execució per contracta del projecte posat en relació amb els 
ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del Ple de la 
Corporació per la seva aprovació, atenent el que disposa l’article 274.1.b) del TRLMC i 
la Disposició Addicional segona del TRLCSP. 

Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 4 de juny. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS: 
 

I. APROVAR INICIALMENT  el projecte d’obra municipal ordinària titulat 
«PAVELLÓ ESPORTIU DE NAVARCLES” redactat pels arquitectes Daniel 
Gutierrez Prat i Olga Gutierrez Prat, amb un pressupost d’execució de totes les 
fases de 2.242.443,57€ 

 
II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 

dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial, en el benentès que si transcorregut el termini 
d’informació pública no s’han presentat al·legacions, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu sense necessitat de nou acord corporatiu. 

 
Intervencions:  
 
Pren la paraula el senyor Alcalde que explica els antecedents del projecte,  quin resum 
és el següent: 
 
“El Pavelló esportiu actual és un equipament construït el 1971, ja te més de quaranta 
anys, va ser el primer de la comarca i si bé pot ser bo ser el primer, també comporta 
inconvenients, com és el cas del de Navarcles, que ha servit per moltes més coses 
que no pas l’estricta pràctica de l’esport. 
L’equip de govern fa temps que és conscient de que aquest pavelló necessitava d’una 
profunda reforma per adaptar-lo a la normativa actual i millorar-lo de forma general. 
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Per això a l’any 2008 es va encarregar a Pere Santamaria un estudi de propostes 
abans de passar a redactar el projecte. L’equip redactor, veient l’estat del pavelló, va 
proposar que abans de redactar cap proposta es fes una analítica de l’estructura del 
pavelló per veure si tenia problemes estructurals. L’estudi d’estructura es va 
encarregar a l’empresa Buixadé-Margarit &Ferrando i a l’octubre del 2009 van lliurar 
l’informe. En aquest informe es feia constar que el pavelló no presentava perill però 
que hi havia un envelliment de l’estructura i que la resistència del ciment començava a 
ser baixa i es recomanava que en un termini de quatre anys es procedís a construir un 
pavelló nou (o modificar radicalment l’actual). Mentre s’havia de procedir a no utilitzar-
lo en condicions climàtiques extremes (sobretot nevades). 
 
Es plantejava doncs la necessitat de que estavem obligats a fer pràcticament un 
pavelló nou. L’ajuntament a l’any 2010 modifica el MIEM (Mapa d’instal·lacions 
esportives) i introdueix un nou pavelló, ja que en el mapa fet per la Generalitat aquesta 
necessitat no hi era i si es volia tenir subvenció de la Secretaria General de l’esport, 
prèviament la necessitat del pavelló havia d’estar al MIEM) 
 
El mateix 2010 l’ajuntament encarrega un projecte d’obres per reforçar les cobertes i 
d’aquesta manera es pugui seguir fent servir el Pavelló. 
 
Al mateix temps l’ajuntament havia engegat una obra d’envergadura, la biblioteca i el 
Centre Cultural,  i per tant calia aportar-hi tots els recursos econòmics, es pot criticar a 
l’Alcalde que és un “culturetes” i va optar per fer una biblioteca i no pas el pavelló, ho 
accepto però tampoc hem d’oblidar que a l’any 2008 es posa gespa artificial al camp 
de futbol i es fan unes grades noves., ningú podia esperar que calgués fer de nou el 
pavelló. 
 
Sobre la ubicació del pavelló també s’han estudiat diferents possibilitats, es planteja la 
possibilitat d’utilitzar una nau de Dresca que te l’avantatge de que és cèntrica, a prop 
de molts equipaments la Diputació de Barcelona encarrega un estudi de viabilitat i de 
costos a un equip d’arquitectes  i finalment es va descartar. 
 
En aquest procés ens informen de l’existència de pavellons que estan sortint per un 
preu d’1,5 milions d’euros. L’equip de  organitza una visita a Tortosa i Camarles per 
veure’ls in situ.  
 
L’avantprojecte de pavelló nou que redacten des de l’UPB s’ubica a la pista 
d’atletisme, però el cost es dispara ja que a més de la construcció s’han de sumar els 
costos, d’urbanització per accedir-hi, d’obtenció dels terrenys, ja que són privats... 
A més de que el cost també s’ha reflexionat amb la qüestió d ela centralitat del pavelló 
actual, el complex del centre cultural ha estat criticat perquè no està al centre i porta 
una centrifugació de la gent cap a la perifèria, aquesta crítica ens ha fet pensar que la 
centralitat del pavelló actual és positiu i també es planteja una altra problemàtica, que 
es fa del pavelló vell? per això s’ha decidit mantenir-ho. 
 
El projecte que avui es presenta és el fruït del procediment inciat l’estiu de l’any passat 
per seleccionar l’equip redactor, tots els grups polítics vau participar per seleccionar 
l’equip guanyador, que va ser M80, el projecte planteja unes fases i avui s’aprovarà la 
licitació de les fases 1 i 2. 
 
Demanem el vot de tots els regidors creiem que és una obra necessària i que a més 
ho hem de fer amb la màxima de celeritat per perjudicar el menys possible als clubs. “ 
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Conxita Padró (ERC) 
 
Es transcriu literalment la intervenció que ha estat facilitada per la mateixa regidora: 
 
“El grup d’ERC, com la majoria de navarclins, considera que es imprescindible fer un nou 
pavelló degut a les males condicions en que es troba actualment problemes de seguretat que 
ve arrossegant de fa anys. 
  
Nosaltres volem el pavelló i el volem tan aviat com sigui possible. Tenim molts esportistes, 
utilitzant el pavelló actual en unes condicions precàries i amb  perill  que passi qualsevol 
desgràcia, però aquesta circumstància, si te un culpable o millor dit un  responsable es diu 
EQUIP DE GOVERN. Aquesta responsabilitat no pot ser traspassada a l’oposició o qui no està 
d’acord amb aquesta  manera  de fer les coses del nostre batlle. 
  
A  hores d’ara el nou pavelló ja hauria de ser una realitat. Portem molt de retard. Ja estaria en 
funcionament si l’equip de govern hi hagués posat ganes i imaginació. Si no s’hagués adormit a 
la palla i  no l’hagués anat deixat  com a última prioritat.  
  
Porteu vuit anys governant. Temps suficient per haver estat capaços  de resoldre amb èxit les 
negociacions, per disposar dels terrenys que fan falta a la zona esportiva del polígon, on poder-
hi construir un pavelló. 
  
També hem de ser capaços de veure l’abast d’ questes obres. No és només un pavelló,  que 
ha de servir per molts anys que costa molts diners. És la planificació, l’urbanístic, en definitiva 
el disseny del poble. Aquestes són les decisions que ens marcaran i modularan les futures 
actuacions dels propers governs municipals. Aquestes són les decisions  que s’expliquen, que 
es consensuen,  que es pacten.... o no, però que mai s’han de tira pel dret a corre-cuita,  pel 
camí fàcil, per la necessitat immediata d’una maca de visió, en definitiva, quan ja no es pot 
esperar més. 
  
Us ha mancat  previsió i com sempre, capacitat de negociació  per arribar als  acords que feien 
possible la construcció del pavelló a zona programada a les Normes de Planejament , per cert 
aprovades per vosaltres. 
  
Des d’ERC VOLEM EL PAVELLO i el volem ja.  
  
Volem un pavelló amb visió de futur. Per tant  no estem d’acord de fer-ho en el mateix  lloc on 
està ubicat actualment. Aquesta és una decisió que creiem que es fruit de la improvisació i 
presenta més inconvenients que avantatges. 
  
Quan es decideix construir un pavelló nou, amb un import inicialment de mes de DOS MILIONS 
D’EUROS, cal actuar amb criteri, visió de futur i sobretot amb visió de poble. 
  
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya proposem fer el nou pavelló. Un pavelló a la zona 
destinada a equipament que hi ha al costat del polígon que és el lloc més idòni i a més on està 
planificada la zona esportiva en el planejament urbanístic de Navarcles. (recordem que és una 
proposta de l’actual equip de govern) 
  
Amb aquesta opció aconseguiríem: 
  

·         Descongestionar i esponjar el centre del poble, mil lorant  la mobilitat dels 
veïns de la Creueta i camp de futbol.  

  
·         Proximitat a les escoles i piscines, amb el que sup osa una gran facilitat 

d’utilització a nivell escolar.  
  

·         Molta més facilitat per accedir-hi que el lloc d’ar a, sobretot si es vé de fora.  
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·         Facilitat d’aparcaments, el lloc d’ara actualment j a es totalment insuficient amb 

els anys encara ho serà més.  
  

·         No tenir dispersats els equipament esportius i dint re d’uns anys haver de 
resoldre el mateix problema.  

  
  
 Des del punt de vista econòmic ERC creu que hi ha opcions  de pavellons més 
econòmics.  
  
Si el projecte que es porta  a aprovació ja surt am b un pressupost de mes de  2.000.000 
d’euros, el mes segur es que hi hagi imprevistos i  s’acabi amb un import molt superior.  
  
Per tant és una inversió molt important per acabar  tenint un pavelló nou encaixonat en 
un lloc vell amb accessos dolents.  
  
Considerem que donat el cost tan elevat d’aquest projecte, l’opció de construir-lo ó a la zona 
del polígon,  tot i que som conscients que cal urbanitzar l’entorn, ajustant costos  no ha de tenir 
un cost gaire més alt que aquest. 
  
L’equip de govern s’ha adormit a la palla durant mo lt temps en aquest tema. Durant tots 
aquest anys ha estat suficientment advertit per les  entitats esportives  del poble de la 
necessitat d’espavilar-se i actuar .  
  
Tornem a repetir us ha mancat previsió.  
  
Per tant ERC no està d’acord amb aquest projecte perquè es un malbaratament de diners, serà 
un nyap en la actual ubicació,  i deixa la planificació de les instal.lacions esportives del poble de 
cara al futur  mal resolta. 
  
Per tant el  nostre vot serà negatiu al projecte que es presenta  de construir un nou pavelló al 
lloc actual.  
  
L’alternativa d’ERC, es construir el nou pavelló amb la màxima urgència als terrenys del 
polígon tal com preveuen  les Normes Subsidiàries aprovades. “ 
  
  
Aleix Solé (CUP) 
 
L’Aleix Solé manifesta que el seu grup s’abstindrà en el dictamen de l’aprovació del 
projecte i votarà a favor del dictamen de  i en el dictamen de l’aprovació de la despesa 
plurianual. 
 
Argumenta la seva abstenció en que el seu grup estar a favor de mantenir l’actual 
ubicació del pavelló ja que “defensem els pobles accessibles on els centres hi ha gent 
caminant, hi ha comerços,hi ha vida, i no el model que trasllada els equipaments i els 
comerços a la perifèria i deixa els centres dels pobles i les viles desèrtics sense vida.  
 
No estem a favor però del sistema constructiu, considerem que s’hagués hagut 
d’apostar per materials alternatius, i també pel que fa a la qüestió de la climatització, 
és per això que ens abstindrem, perquè si bé estem d’acord amb la ubicació no ho 
estem amb el projecte constructiu.” 
 
Replicant a la Sra. Padró d’ERC li diu que no entén la postura d’ERC sobre la ubicació 
si mai havien dit res d’això. 
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Intervé Josep Diaz portaveu de CiU. 
 
Es transcriu literalment la intervenció del portaveu de CiU que ha estat facilitada pel 
mateix regidor: 
 
“L’any 2007 va ser comunicat l’estat del pavelló, el deteriorament de la teulada i de les 
columnes que la suportaven. 
En les darreres eleccions municipals tant l’equip de govern com el grup de CiU portaven en les 
seus compromisos el fer un pavelló nou. 
L’equip de govern actual a estat parlant del nou pavelló des de l’’inici de legislatura,  

• Es va anar a veure pavellons econòmics. 
• Es projectà una unitat d’actuació a la zona on hi ha la pista poliesportiva (aprovada a 

l’actualitat) 
• Es va veure la possibilitat de fer el pavelló a les naus de DRESCA. 
• Se’ns va presentar un projecte a la zona de la pista poliesportiva on es var donar la 

nostra aprovació. 

Posteriorment es va dir que no hi havia pressupost i es tindria de fer per fases, prioritzant les 
necessitats del actual pavelló. 
El Arquitecte de l’Ajuntament va dir que no hi havia cap problema perquè l’execució es pogués 
fer per fases. 
Que l’alcalde va dir que de moment es faría la fase de perill que es fer la nova teulada però que 
la resta ho veuríem en funció del pressupost. 
Aquesta idea ens va semblar correcte, pensant que no calia fer grans modificacions, esperant 
de fer un nou pavelló a allà on estava planificat. 
La sorpresa va ser la presentació per part dels arquitectes, encomanats per l’equip de govern, 
de la creació d’un nou pavelló, amb fonaments nous i allà a on esta l’actual emplaçament. 
Trobem una barrabassada fer un pavelló encotillat en mig del poble. 
Obliga al camp de futbol estar allà de perpetuïtat, coneixent la problemàtica de les mides 
actuals o a desvincular-se del pavelló portant-lo a la zona esportiva separat del pavelló sent 
aquesta opció contrari a la valoració dels experts. 
No s’aprofitarien les sinergies dels equipament comuns. 
Cal tenir en compte que la diputació va fer un estudi on deia que cal fer un sector únic els 
equipament esportius, com el camp de futbol i el pavelló. 
Som coneixedors que hi han equipaments que han d’estar a zones a on es pugui concentrar un 
gran número de persones de cop. 
Solucionant problemàtiques d’aparcament de vehicles, gran acumulació de públic, etc... fets 
que creen molèsties al veïnatge. 
També son conscients que hi han altres equipaments que han d’estar el mes a prop dels 
usuaris, com per exemple la biblioteca, pensant sobretot amb els usuaris, especialment la gent 
gran,... 
En el nou emplaçament que proposem diem: 

•  Que hi ha lloc de sobres per construir, uns 14 000 m2. 
 

• Que si es demana una despesa per urbanitzar, aquesta esta valorada en uns 250.000€  
 

o Aquesta despesa addicional podria venir de la reducció del cost projecte actual 
(al no tenir les limitacions d’espai ens estalviaríem despeses). 
 

o A mes estem convençuts que no hi hauria cap impediment per parts dels veïns 
afectat per la unitat d’actuació i es podria pactar les rebaixes de les càrregues 
de mateixa. 
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Si no es fa el pavelló en l’ unitat d’actuació esmenada, que es faran amb aquells terrens, quina 
destí d’equipament es el planificat, cal que el poble conegui les intencions a llarg termini que es 
veuran afectades per les decisions actuals. 
Els terrenys del pavelló actual sempre poden créixer de valor, estan al mig del poble i tindrien 
moltes mes oportunitats de fer-ne un ús per el poble, com per exemple alló que ha estat 
promès de fer i que havent-hi proposat quatre llocs, encara no en sabem res. (el CAP) 
Els estudis de mercat ens diuen que s’han fet pavellons amb un cost entre 800.000€ i 
1.900.000€ en poblacions la majoria bastant mes gran que el poble de Navarcles. 
Les possibilitats d’espai del emplaçament presentat fan reduir els costos del projecte presentat. 
No entenem la precipitació, tot i això la nostra proposta permetria continuar utilitzant el actual 
pavelló mentre es fes el nou. 
La nostra proposta es fer el pavelló en el lloc indicat per nosaltres i a preus de mercat. 
 
Repliques de l’Alcalde: 
 
A ERC: 
 
“Conxita no puc acceptar que se’m digui que és a corre cuita, ni que hi ha precipitació, 
quina precipitació? si aquest projecte es va adjudicar el mes de novembre? Des del 
moment que comences un procés s’ha d’anar seguint i això és la continuació d’haver 
encarregat un projecte, ara s’ha d’aprovar. 
Quina diferència hi ha que es faci per fases o no? sempre he dit que si tenia el 
finançament el faria tot de cop. Començar un procés nou ara vol dir deixar sense 
pavelló durant gairebé dos anys, hi ha tot el tema urbanístic, que no és ràpid i després 
tornar a licitar la redacció del projecte.”  
 
A la CUP 
 
“Aleix sobre el tema de la climatització s’ha discutit àmpliament amb els redactors del 
projecte i els tècnics municipals i s’ha cregut que aquesta és la solució mès econòmica 
per l’Ajuntament” . 
 
A CiU 
 
“Fa més d’un any que se’m va dir que em portarien un projecte per 1.000.000€ i ningú 
ha portat res, no val fer una búsqueda de google i a veure que surt. 
Efectivament n’hi deuen haver per 1.000.000€ però el que s’ha de veure és si aquest 
pavelló que fem a Navarcles es pot fer per 1.000.000€, a més si s’ha de fer als 
terrenys de la pista segur que val molt més, ja que com he dit hi has de sumar els 
costos d’urbanització, que ara no tens, l’obtenció dels terrenys, que tampoc tens, i els 
costos del pavelló que et queda, l’enderroc i l’arrenjament del solar que et queda. A 
més d’una qüestió de terminis, tot aquest procés no es pot fer amb un any, i ara no hi 
ha temps.” 
 
Contesta Conxita Padró d’ERC i diu que el seu grup estava d’acord amb remodelar el 
vell però mai un de nou, i que fins aquest mes de maig no sel’s hi ha dit que el pavelló 
vell s’enderrocava, per això diuen que es precipitat. 
 
Contesta el senyor Alcalde: Efectivament en un principi no s’enderrocava la totalitat, 
però l’actuació que s’hi feia era de 1.900.000€, què és això si no una remodelació 
integral? Segons el vostre argument si no s’enderroca del tot, que vol dir deixar  uns 
pil·lars, i es gasten ara 1.900.000€ després fareu el pavelló nou?” 
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 Replica Josep Díaz de CiU, diu:  el nostre grup sempre hem volgut fer un pavelló nou, 
i vam estar d’acord en fer-lo en fases, considerem que les alternatives les ha de 
plantejar l’equip de govern. 
Haguèsim volgut participar en la decisió quan el mes de maig es diu que s’ha 
d’enderrocar i fer-lo de  nou el mateix lloc, creiem que és un error que es faci en 
aquest lloc que hipoteca el futur de Navarcles 
 
Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA SIMPLE, 6 vots a favor (PSC), 6 
abstencions (CIU, CUP) i 1 vot en contra (ERC).  
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PER P ROCEDIMENT 
OBERT I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ OBRA “PAVEL LÓ ESPORTIU DE 
NAVARCLES”  
 
ANTECEDENTS 
 
L’empresa adjudicatària del contracte de serveis “redacció del projecte del Pavelló 
esportiu de Navarcles”, 080 ARQUITECTURA, SLP presenta a l’ajuntament dos 
exemplars del projecte bàsic i d’execució de l’esmentada obra redactat pels 
arquitectes: Daniel Gutierrez Prat i Olga Gutierrez Prat. 
 
Les obres objecte d’aquest expedient de contractació i són les corresponents a les 
fases 1 i 2 del projecte esmentat. 
 
El procediment escollit per a l’adjudcació del contracte és el procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, aquestst criteris són el preu, i millores en execució 
d’obres.  

 
S’han redactats i incorporats a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, els quals han estat informats 
favorablement per la Secretària i l’Interventor a l’empara d’allò  que disposa  l’article 
275.1 lletra c) 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. 

 
Fonaments de dret 

 
El procediment obert de contractació ve regulat a  l’article 157 i següents del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic (TRLCSP). Els articles 121 i 126 d’aquest text refós i la clàusula 24.3 del 
Plec General de Contractació de l’ajuntament de Navarcles, determinen que prèvia 
l’adjudicació del contracte d’obres s’ha d’aprovar definitivament el projecte d’obres. 
 
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient de contractació és el ple de la 
Corporació atenent a l’import del contracte posat en relació amb els ingressos ordinaris 
del pressupost, tal i com es disposa als articles 52 lletra n) del DL 2/2003, de 15 d’abril, 
i 274.2, i la Disposició addicional segona de la llei de contractes abans esmentada. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 4 de juny. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
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PRIMER.-. APROVAR l’expedient de contractació de l’obra “PAVELLÓ ESPORTIU DE 
NAVARCLES fase 1 i fase 2” mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
SEGON. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regirà el contracte d’obres: “PAVELLÓ ESPORTIU DE 
NAVARCLES fases 1 i 2” 
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació a la partida 
340.63206 del pressupost municipal de les anualitats 2014 i 2015. 
 
QUART. CONVOCAR PROCEDIMENT OBERT   per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, mitjançant anunci de licitació  en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil de contractant per tal que durant el termini de VINT-I SIS-DIES 
NATURALS els interessats puguin presentar les seves ofertes. 
 
CINQUÈ.- CONDICIONAR l’adjudicació del contracte d’obres a l’aprovació definitiva 
del projecte d’obres “Pavelló esportiu de Navarcles”. 
 
Sotmès a votació es va aprovar amb els 7 vots a favor (PSC, CUP), 5 abstencions 
(CIU) i 1 vot en contra (ERC).  
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ DESPESA PLURIANUAL DEL PROJE CTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU DE NAVARCLES  
 
ANTECEDENTS 
 
Vist que en el Projecte bàsic i d’execució “Pavelló esportiu municipal” es contempla un 
Pressupost d’ Execució per Contracte d’ import 1.903.715,78 euros (IVA inclòs) per les 
fases 1 i 2 objecte de licitació, així com els costos previstos de redacció del projecte i 
direcció de l’obra. 
Atès que l’ import total d’ aquesta despesa no pot assumir-se en una sola anualitat 
pressupostària. 
 
Fonaments de dret  
 
- L’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que podran adquirir-
se compromisos de despesa de caràcter plurianual per despeses d’inversió sempre i 
quan l’execució de la mateixa s’ iniciï en el present exercici i no es superi el nombre de 
quatre anualitats. 
 
- article 26è de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2014, relatiu a les 
despeses plurianuals. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 3 de juny de 2104, que consta a l’expedient, on es 
detalla les fonts de finançament de l’ obra del pavelló municipal. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 4 de juny de 
2014. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
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ÚNIC.- APROVAR la despesa de caràcter plurianual del projecte “Pavelló esportiu 
municipal fases 1 i 2”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 340 63206, segons el 
detall següent: 
 

Anualitat 2014 1.329.500 euros 
Anualitat 2015 670.500 euros 

 
Sotmès el Dictamen a votació es va aprovar amb els 7 vots a favor (PSC, CUP), 5 
abstencions (CiU) i 1 vot en contra (ERC)  
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT  NÚM. 4/14 
 
ANTECEDENTS 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 4/14 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdit 
extraordinari. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és la baixa d’una altra partida de 
despesa. Els crèdits extraordinaris són per un import de 25.000,00 € 
 
Fonaments de dret 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 29 de maig de 2014 que consta a l’expedient i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 4 de juny, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdit extraordinari, finançat amb la baixa de 
crèdit d’una altra partida de despesa. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 4/14, 
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: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

336  78000 Reforma de la façana de 
l’església Santa Maria 

 
0,00 

 
25.000,00 

 
25.000,00 
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Total crèdit extraordinari:                                  25.000,00 euros 

 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Baixes de crèdit d’aplicacions de despeses: 
 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

155 21000 OBRES  
75.865,59 

 
25.000,00 

 
50.865,59 

 
 

Total baixa de crèdit:                                  25.000,00 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 
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: 
 
Aleix Solé de la Cup proposa que es retiri el  dictamen i s’esperi a si es rep la 
subvenció de la Diputació 
 
El senyor Alcalde diu que, s’ha decidit atorga una subvenció a la Parròquia per la 
remodelació de la façana, tant si es rep la subvenció com no i per tant no es retira el 
dictamen 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar amb 11 vots a favor (PSC i CiU) i 2 vots 
en contra (ERC i CUP)  
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.20h, 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 
 


