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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 30 DE JULIOL DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 8/2014 
Dia: 30/07/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.40 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  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Venanci Pellicer i Perich  
Josep Díaz i Leiva  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
 
M. Dolors Pinós i Piedra  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
Enric Moral i Serrano 
 
 
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 30 de juliol 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  8 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: 
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A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
 
1. Aprovació si s’escau de les actes de les sessions dels dies 28 de maig i 10 de juny 
2. Dictamen aplanament en els recursos contenciosos administratius formulats per les 

operadores de telefonia mòbil, en relació a l’ordenança fiscal municipal, reguladora de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general. 

3. Dictamen d’aprovació rectificació xifra població a 1-1-2014 
4. Dictamen per l’aprovació d’elecció del jutge de pau titular i jutge substitut del Municipi de 

Navarcles 
5. Dictamen d’aprovació del compte general exercici 2013 
6. Dictamen aprovació mapa acústic de Navarcles 
7. Dictamen aprovació “Programa de treball voluntari en benefici de la comunitat de 

l’Ajuntament de Navarcles” 
8. Dictamen aprovació modificació de crèdits expedient 5/14 del pressupost de despeses 

mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
B.1 Donació de compte: 
 

a) Informe tresoreria trimestral de morositat en compliment de la Llei 15/2010, 
corresponent al 2on trimestre any 2014 

 
b) Inspecció de consum realitzada per la Diputació de Barcelona per a la “campanya 

informativa entitats financeres” 
 

c) Escrit de Jutjat contenció 7 de Barcelona en el qual es comunica la fermesa de la 
resolució de data 15/4/14 per la qual es declarava caducat el recurs contenciós 
administratiu 410/2013 interposat per la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, 
contra l’acord de ple de l’ajuntament de Navarcles de data 15 de juny de 2013 sobre la 
sobirania fiscal, i com a conseqüència es declara l’arxiu de l’expedient i es retorna 
l’expedient administratiu a aquest Ajuntament. 

 
B.2 Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 

- Resolució d’alcaldia 2014/122, de 27 de maig de creació del fitxer automatitzat DRAG 
(Dispositiu de recursos per Agents) 

- Resolució d’alcaldia 2014/143, de 6 de juny, contractació de dues persones, Nerea 
Pérez i Aleix Sellarés, dins el Pla d’Inserció Laboral de Navarcles 2014 projecte 
1”piscina municipal” 

- Resolució d’alcaldia 2014/144, de 6 de juny, contractació de tres persones, Llorenç 
Gamisans, M. Tresa Garaboa i Jesús Samaniego, dins el Pla d’Inserció Laboral de 
Navarcles projecte 2 “Perfil brigada d’obres” 

- Resolució d’alcaldia 2014/155, de 19 de juny, adhesió al servei de recepció de factures 
per via electrònica (Servei e-FACT) 

- Resolució d’alcaldia 2014/171, de 2 de juliol, contractació en règim laboral no 
permanent a la Sra. Anna Vila Estany com a monitora aquàtica. 

- Acord de Junta de Govern Local de data 29 de maig, contractació de la Sra. Montserrat 
Fontcuberta, per realitzar les tasques de coordinació del servei de la piscina municipal 
durant la temporada d’estiu 2014. 

 
MOCIONS 
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1. Moció presentada per la CUP per l’abandó de la pertinença a la Federació de Municipis 
de Catalunya 

2. Moció presentada per la CUP per condemnar l’ofensiva militar sobre Gaza  
3. Moció presentada per la CUP per les condicions estètiques de les façanes 

 
Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS: ORDINÀRIA 28/ 05/2014, 
EXTRAORDINÀRIA 10/06/2014  
 
Es van aprovar per UNANIMITAT les actes següents: sessió núm.6 de 28 de maig i 
sessió núm. 7 de 10 de juny. 
 
 
2.- DICTAMEN APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSO S 
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELE FONIA MÒBIL, 
EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADO RA DE LA TAXA 
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A  FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS 
GENERAL. 
 
ANTECEDENTS 
 
Aquest Ajuntament de   Navarcles    va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministres d’interès general, per l’exercici 2010, seguint el model proposat per la Diputació 
de Barcelona. 
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en 
la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària. 
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les 
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant liquidacions en 
concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses 
operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van 
interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos 
Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, 
en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener 
de 2014 en els següents termes: 
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012, 
Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de 
que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la 
explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o  por encima o por 
debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios 
de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 
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Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la Interlocutòria 
anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11) 
formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad 
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser 
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los 
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos 
incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de 
2014,  ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les 
xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació. 
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions presentades per 
l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem 
ha dictat un gran número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de 
l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet 
imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de 
l'Ordenança referent a la quantificació. 
Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol expressament al 
respecte: 
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada, con 
fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se 
casa y anula. 
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera, declarando, en 
relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con 
independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del 
artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas 
o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 
del artículo 5. 
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni 
sobre las devengadas en la instancia. 
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels 
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos contenciosos administratius 
328/2010 1 i 248/2010 1, que es segueixen davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes 
continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la 
finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 
 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
Primer.-  Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats 
per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
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aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que, així 
mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord: 

 Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

328/2010 1 Vodafone España, S.A 2010 

248/2010 1 Telefónica Móviles España, S.A 2010 

 

Segon.-  Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Sotmès a votació es va aprovar per 8 vots a favor (PSC, CIU, ERC) i 1 abstenció 
(CUP) 
 
 
3.- DICTAMEN D’APROVACIÓ RECTIFICACIÓ XIFRA POBLACI Ó A 1-1-2014 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2014, tramesa pels serveis del Padró Municipal d’Habitants 
de la Diputació de Barcelona. 
ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, de 20 de 
desembre, que modifica el Reglamento de Población y demarcación Territoriales de 
les Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, l’Ajuntament ha d’aprovar 
la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any i 
remetre els resums numèrics a l’Instituto Nacional d’Estadística (INE).  

 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23-7-2014 
aquest Alcalde eleva al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
1er.- APROVAR  la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2013 essent la xifra 
de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2014  6.003 habitants amb el 
següent detall 
 
Total Habitants: 6.003 
Homes:       2.922 
Dones:     3.081 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, per la 
seva oportuna comprovació. 
 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT, dels 9 membres presents dels 13 
que formen la Corporació. 
 
 
 
4. ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
 
L’Alcalde retira aquest assumpte de l’ordre del dia motivat per la manca de consens  



 6

 
Pren la paraula la regidora d’ERC, Conxita Padró i diu que la gent no se n’ha 
assabentat de que hi havia la plaça de jutge, que tot i que li consta que el procediment 
s’ha fet tal com marca la llei i s’ha publicat al BOPB, s’hauria d’haver fet a més d’una 
manera que s’assabentés tothom, per exemple publicar-ho a l’agenda. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que ja ho publicaran a l’agenda, però que de totes 
maneres s’ha de buscar una persona que tingui el perfil adequat, una persona que 
resolgui problemes, no tothom serveix i tampoc hi ha tanta gent disposada a fer-ho. 
 
5.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCIC I 2013 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2013, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 29 de maig de 2014. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 10/06/2014 i en el tauler d’edictes fins el dia 08/07/2014, complint amb el termini 
reglamentari establert de quinze dies, i 8 més, durant els quals no s’han presentat 
reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2013, rendit per l’Alcalde, 
integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu informe 
emès el dia 29 de maig de 2014. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni de l’exercici actual per import de 
464.436,95 euros. 
 
TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en l'article 212 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Intervencions 
 
Intervé el senyor Josep Díaz, portaveu de CiU, i diu que el seu grup entén que s’està 
aprovant una gestió tècnica que queda reflectida en aquest Compte, per tant en aquest 
sentit nosaltres hi votarem a favor. 
 
Intervé el regidor de la CUP, Aleix Solé, i diu que el Compte General és el reflex de la 
gestió política més enllà de la lectura tècnica, deixa constància de com s’han invertit i 
gastat els diners i això és una decisió política. 
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Intervé Ramon Serra del grup socialista i diu que tal i com ha dit el regidor de CiU es 
vota un document tècnic. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT , dels 9 membres presents dels 13 
que formen la Corporació. 
 
 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ MAPA ACÚSTIC DE NAVARCLES 
 
ANTECEDENTS 
 
El mapa de capacitat acústica és un dels instruments per a la gestió ambiental del 
soroll que estableix els objectius de qualitat acústica del territori d’acord amb les zones 
de sensibilitat acústica i els valors d’immissió dels diferents emissors acústics. 
 
El mapa de capacitat acústica del municipi estableix el nivell d’immissió màxim de 
soroll o de vibracions permès a cada zona. 
 
L’Ajuntament de Navarcles va sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport tècnic, dins 
el marc del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2013, per a l’elaboració del 
mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi de Navarcles, per tal de 
donar compliment a la normativa vigent . 
 
La Diputació de Barcelona va encarregar la elaboració d’aquests treballas a l’empresa 
DEBEACÚSTICA, SLP, la qual amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals 
han redactat el mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi de Navarcles. 
 
El mapa de capacitat acústica s’ha elaborat  d’acord amb les fases següents: 
 
a) Identificació dels emissors acústics del territori: Consisteix en localitzar i reconèixer 

els potencials emissors acústics i la seva àrea d’afectació. 
b) Determinació del nivell de sorollambiental: En aquest cas s’opta pel mètode de 

mesuraments del niell de soroll (mapes de soroll). 
c) Zonificació acústica del territori: Consisteix en l’agrupació de les parts del territori 

amb la mateixa capacitat acústica, d’acord amb la determinació del nivell de soroll 
ambiental i els usos que s’especifiquen a continuació: 

a. Zona de sensibilitat acústica alta (A) 
b. Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 
c. Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

 
Fonaments de dret 
 
A Catalunya la contaminació acústica ve regulada per la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica i el seu desplegament reglamentari, el 
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels 
mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 16/2002, i se n’adapten els seus annexos. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23 de juliol, 
aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
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Primer.- Aprovar el mapa de capacitat acústica del municipi de Navarcles. 
 
Segon.- Trametre certificat a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula el regidor Ramon Serra i explica que el procés que ha seguit 
l’elaboració d’aquest mapa acústic. Diu que ha de ser una eina més pel control del 
soroll i evitar dins la mesura del possible la contaminació acústica. 
 
Intervé el senyor Josep Diaz, portaveu de CiU, i pregunta quins valors de referència 
s’han pres, d’algun altre Ajuntament? 
 
Contesta el senyor Ramon Serra i diu que s’han pres de referència els valors que 
estableix la Generalitat a partir de la classificació les zones. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT , dels 9 membres presents dels 13 
que formen la Corporació. 
 
 
7.- DICTAMEN APROVACIÓ “PROGRAMA DE TREBALL VOLUNTA RI EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCL ES” 
 
ANTECEDENTS 
 

Des de l’equip de professionals dels Serveis Socials de l’ajuntament de 
Navarcles i partint de la realitat i les necessitats detectades  entre la població 
adolescent del nostre poble s’ha redactat un  projecte de treball voluntari que 
s’emmarca en la necessitat d’atendre les necessitats i voluntats de nois i noies menors 
a la comunitat a través d’activitats no lucratives. 

 Aquest Programa preveu la implicació de la família del menor, del jove i dels 
Serveis Socials mitjançant la tècnica d’educació social de l’equip. La intervenció 
integral o global és bàsica per assegurar un bon resultat i assolir els objectius inicials 
que es plantegen. 
 Els principals objectius que es plantegen són: 
 

• Fomentar el sentit de responsabilitat del/de la menor, promovent una conducta 
responsable amb la comunitat i amb ell/a mateix/a. 

• Potenciar l’acció comunitària com una forma de gratificació personal així com potenciar 
el sentiment de pertinença a la comunitat. 

• Fer partícip a la família del procés voluntari del/de la menor. 
• Treballar el compromís del/de la menor davant la tasca a realitzar. 
• Donar suport als pares en el seu rol per prevenir situacions de risc. 

 
Atès que la prestació de Serveis Socials és competència municipal i en concret la seva 
intervenció en prevenció de situacions de risc 
 
La Comissió Informativa Permanent eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar  el “programa de treball voluntari en benefici de la comunitat de 
l’Ajuntament de Navarcles”, adreçat als joves menors d’edat del municipi de Navarcles. 
 



 9

 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT , dels 9 membres presents dels 13 
que formen la Corporació. 
 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EXPED IENT 5/14 DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDI NARIS I 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 35.000,00 euros  i  sent insuficient el 
crèdit consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent, l'Alcalde d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 5/14 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 
 
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 26.000,00 €, els suplements 
de crèdit per l’import de 9.000,00 €. 
 
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 22 de juliol de 2014 que consta a l’expedient i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 23 de juliol, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb la baixa de crèdit d’una altra partida de despesa. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 5/14, 
dins el pressupost vigent, amb especificació de les aplicacions 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: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

340  
20500 

Lloguer Mobiliari 0,00 8.000,00 8.000,00 

321  
63202 

Pavimentació pista 
poliesportiva Institut 

0,00 18.000,00 18.000,00 
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Total crèdit extraordinari:                                  26.000,00 euros 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

340  21204 Manteniment edificis 
esportius 

 
12.000,00 

 
7.500,00 

 
19.500,00 

340  63205 Millora piscines municipals 12.500,00 1.500,00 14.000,00 

 

Total suplement de crèdit:                                     9.000,00 euros 

 
Total Despeses  35.000,00 euros  
 

FINANÇAMENT 
 
BAIXA DE PARTIDA DE DESPESA 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

155  61906 Vorera carrer Mossèn 
Sebastià Toscas 

 
50.000,00 

 
35.000,00 

 
15.000,00 

 

Total baixa de crèdit:                                  35.000,00 euros 

 
Total Finançament  35.000,00 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 
 
Pren la paraula la regidora d’ERC, Conxita Padró i diu: “ A cada Ple s’ha de presentar 
una modificació de pressupost, lo de la piscina és una improvisació ja s’hauria de 
saber, no es podria haver fet un inventari i passar-ho al pressupost  
 
Pren la paraula el regidor de la CUP, Aleix Solé i diu que el seu grup hi votarà a favor, 
entre d’altres coses veuen positiu que s’arregli la pista de l’institut ja que aquestes 
millores quedarà per l’Institut. 
 
Pren la paraula el regidor de CiU, Josep Diaz i diu” Vam demanar un estudi complet de 
les piscines creiem que si s’hagués fet aquest estudi d’ingressos i despeses potser no 
caldrien les modificacions, si no tenim aquesta informació no es pot valorar potser s’ha 
fet bé però no s’ha transmès als altres grups. 
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Sobre la pista, la pavimentació creiem que hi ha precipitació. No constava a les 
millores de les empreses per l’obra del pavelló? 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu, “En el concurs per les obres del pavelló s’ha previst 
en les millores que poden oferir les empreses diverses obres o inversions,  una 
d’aquestes és el paviment, que és el paviment del pavelló no el de la pista, que s’ha 
d’adaptar mentres durin les sobres del pavelló. 
 
No hi ha improvisació, aquest és un tema que te la seva evolució, s’han  plantejat 
diverses opcions i com tot projecte després de la seva valoració s’han adoptat una 
decisió, primer s’havia plantejat anar a un altre poble durant l’execució de les obres, 
però te els seus inconvenients, pel que al bàsquet ema d’horaris de les altres pistes, 
coordinar-ho amb els calendaris dels partits dels altres equips, pel que fa al hockey 
tampoc  hi ha gaires opcions, ja que no és un esport que es practiqui gaire a la 
comarca 
 
Desprès es va plantejar l’escola vermella la pista fa 20x40, el primer problema la 
carpa, segon la gespa. 
Tercera opció la pista de l’institut que fa 23x43 i permet instal·lar la carpa i que encara 
hi hagi espai, aquesta pista però s’ha d’adequar a més del paviment també cal 
instal·lar-hi una tanca, i que de fet serà una inversió que després servirà per posar-la 
al pavelló, per tant no hi hagut improvisació de cap mena.” 
 
Sotmès a votació es va aprovar per 6 vots a favor (PSC, CUP), 3 abstencions 2 
(CIU), i 1 (ERC) 
 
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 2014/122 fins al 2014/193 queda substitu ïda 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.  
 

a) Informe tresoreria trimestral de morositat en compliment de la Llei 15/2010, 
corresponent al 2on trimestre any 2014 

 
b) Inspecció de consum realitzada per la Diputació de Barcelona per a la 

“campanya informativa entitats financeres” 
 

c) Escrit de Jutjat contenciós 7 de Barcelona en el qual es comunica la fermesa 
de la resolució de data 15/4/14 per la qual es declarava caducat el recurs 
contenciós administratiu 410/2013 interposat per la Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona, contra l’acord de ple de l’ajuntament de Navarcles de 
data 15 de juny de 2013 sobre la sobirania fiscal, i com a conseqüència es 
declara l’arxiu de l’expedient i es retorna l’expedient administratiu a aquest 
Ajuntament. 
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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. 
 

- Resolució d’alcaldia 2014/122, de 27 de maig de creació del fitxer automatitzat 
DRAG (Dispositiu de recursos per Agents) 

- Resolució d’alcaldia 2014/143, de 6 de juny, contractació de dues persones, 
Nerea Pérez i Aleix Sellarés, dins el Pla d’Inserció Laboral de Navarcles 2014 
projecte 1”piscina municipal” 

- Resolució d’alcaldia 2014/144, de 6 de juny, contractació de tres persones, 
Llorenç Gamisans, M. Tresa Garaboa i Jesús Samaniego, dins el Pla d’Inserció 
Laboral de Navarcles projecte 2 “Perfil brigada d’obres” 

- Resolució d’alcaldia 2014/155, de 19 de juny, adhesió al servei de recepció de 
factures per via electrònica (Servei e-FACT) 

- Resolució d’alcaldia 2014/171, de 2 de juliol, contractació en règim laboral no 
permanent a la Sra. Anna Vila Estany com a monitora aquàtica. 

- Acord de Junta de Govern Local de data 29 de maig, contractació de la Sra. 
Montserrat Fontcuberta, per realitzar les tasques de coordinació del servei de la 
piscina municipal durant la temporada d’estiu 2014. 

 
Assumptes d’urgència: 
 
Moció CUP circuit motocross Can Canadell 
 
Grup de CiU, vota en contra no hi veu la urgència, és un assumpte d’un altre municipi 
 
S’aprova la urgència, vots a favor de socialistes, CUP i ERC, i 2 vots en contra CiU.  
 
MOCIONS 
 
1.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER L’ABANDÓ DE LA PERTINENÇA A 
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
 
Atès que el dijous 3 de juliol esclatava un nou escàndol vinculat a la política catalana. 
La jutgessa del cas Mercuri en una interlocutòria demanava informació sobre el 
sistema de remuneració de dietes del comitè executiu de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) entre els anys 2011 i 2012.  
 
Atès que aquest escàndol ha estat tret a la llum per la Plataforma Sabadell Lliure de 
Corrupció, que ha estat admesa com a acusació popular en el cas Mercuri, i que està 
articulant la mobilització popular en contra la corrupció. 
 
Atès que, tot i que la FMC s’ha apressat en cessar el secretari general de 
l’organització, Sr. Adolfo Moreno, el cert és que l’ombra del dubte plana amb força 
sobre l’organització. 
 
Atès que el 24 de Juliol s’ha fet pública la imputació de 41 alcaldes acusats de cobrar 
sobresous irregularment. 
  
Atès que tot plegat reforça la idea que la corrupció ha estat i és una praxis habitual 
entre la classe política catalana i també l’espanyola, deteriorant la imatge de les 
institucions democràtiques i no ajudant gens a la feble democràcia formal actual. 
 
És per tot això que demanem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els 
efectes. 
 
Segon. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats 
com a quota per part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que 
s’han utilitzat per a fins il·lícits. 
 
Tercer. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. 
 
Intervencions: 
 
La regidora d’ERC, Conxita Padró diu que els ajuntaments on hi ha ERC se n’han 
sortit de la Federació. 
 
Intervé l’Alcalde i diu que el seu grup votarà en contra, diu que amb aquest tema s’està 
fent molta demagògia perquè de fet ell mateix podria estar dins dels inculpats, o 
qualsevol dels regidors de l’ajuntament, la prova és que hi ha persones de tots els 
colors polítics s’està criminalitzant a persones, com va dir l’alcalde de Mataró que 
treballen i han treballat pels seus pobles, la federació els hi pagava unes quantitats 
pels càrrecs que desenvolupaven dins la federació i que ara s’ha vist que aquest 
concepte no és correcte, no veiem justificat que s’hagi de sortir de la Federació i  és 
com reconèixer una culpabilitat que no existeix. 
 
Contesta el regidor Aleix Solé (CUP) i diu que no pretén que es reconegui cap 
culpabilitat, en tot cas el seu grup aboliria les dues associacions 
 
Sotmesa la moció a votació no es va aprovar, amb 5 vots en contra (grup socialista), 2 
abstencions (CiU) i 2 a favor (CUP i ERC) 
 
2.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER CONDEMNAR L’OFE NSIVA MILITAR 
SOBRE GAZA  
 
El Ple de l’Ajuntament per 7 vots a favor (PSC, CUP, ERC) i 3 abstencions (CIU ), 
acorda aprovar la següent moció: 
 
Veiem amb gran preocupació l’espiral de violència que es viu actualment als territoris 
ocupats de Palestina i a Israel. Amb consternació denunciem l’enèsim  càstig col·lectiu 
que el Govern d’Israel està infligint a la població palestina de Cisjordània i Gaza des de 
la desaparició de 3 colons jueus, el passat 12 de juny, al costat de l’assentament 
il·legal de Gush Etzion, proper a la ciutat d’ Hebron. Durant la cerca dels 3 
desapareguts, Israel va matar a 8 civils palestins, va arrestar a més de 500 persones i 
va assaltar més de 1.300 cases, universitats, institucions, mitjans de comunicació i 
organitzacions de la societat civil palestina. 

Des del passat 8 de Juliol l’Estat d’Israel ha llençat una nova operació militar contra la 
Franja de Gaza. Novament, la població palestina s’ha vist sotmesa a un càstig criminal 
i col·lectiu. Fins avui a Gaza han mort més de 700 persones, la majoria civils, molts 
dels quals eren nens; a més, la suma de ferits supera les 5.000 persones. Tot això 
sense esmentar ni els edificis i equipaments destruïts ni els milers de desplaçats 
interns. 

Davant els fets exposats el Ple de l’Ajuntament de Navarcles acorda: 
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Primer. Condemnar l’operació de càstig col·lectiu i d’extermini del govern d’Israel 
planificat sobre la població palestina de Gaza. 

Segon. Exigir el respecte dels Drets Humans i del Dret Internacional, així com 
l’aplicació de les resolucions de les Nacions Unides sobre Palestina i Israel. 

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat i les forces polítiques representants del 
Parlament de Catalunya, a definir, expressar i comunicar formalment a Israel la seva 
repulsa per: les seves polítiques bel·ligerants, la detenció administrativa i tortura de 
palestins i palestines i la violació flagrant del Dret Internacional. 

Quart. Instar al Parlament de Catalunya que rectifiqui la  negació al dret a 
l’autodeterminació dels pobles palestí, kurd i sahrauí.  
 

Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els partits amb representació parlamentaria, a 
la secretaria de relacions exteriors i al departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i a l’ambaixada d’Israel. 

Intervencions: 
 
Intervenció del regidor Venanci Pellicer, que es transcriu literalment per haver estat 
facilitat el text per la seva reproducció a l’acta: 
 
“Compartim plenament l’esperit de la Moció en el sentit de que CAP guerra ni cap mort 
és justificada i que els drets humans s’han de fer respectar. 
No obstant no estem d’acord amb la moció doncs : 
no som ningú per determinar qui son els bons i qui son els dolents. Qui te raó i qui no 
en té. Qui ha infringit més drets, etc 
 
aquest conflicte armat no és ni l’únic actual, ni el més antic, ni el més sagnant ni el que 
infringeix més drets humans. Ara possiblement és el més mediàtic. Segons AMNISTIA 
Internacional hi ha actualment conflictes armats a UCRAÏNA, SOMÀLIA, LÍBIA, 
SÍRIA, IRAK, AFGANISTAN, IRAN, RCA, TURQUIA, NIGÈRIA, etc 
On a part de moltes morts hi ha desplaçaments de milers i milers de persones, adults i 
nens, amb caps de refugiats, malalties i molt poc respecte als drets humans. 
 
No som ningú per actuar de una manera tan ALTAMENT DISCRIMINATORIA i alçar la 
veu per el que és tant sols el més mediatic. La nostra és una oposició a la violència en 
general sigui on sigui i vingui d’on vingui. 
Igualment creiem que un Ajuntament, com a seu de la administració local no és cap 
lloc ni plataforma per canalitzar una queixa social per problemes d’aquest tipus i 
aquesta magnitud. Hi ha associacions i Fundacions que gracies al esforç i 
col·laboració de moltes persones desinteressades es preocupen d’aquest temes, en 
fan ressó i donen una contribució de millora a aquestes situacions i no tant sols de 
denuncia estèril. 
 
Es per tots aquest motius que nosaltres ens abstindrem”. 
 
Intervé l’alcalde i diu que si bé poden subscriure les paraules que ha dit el Venanci, 
consideren que se ha anat massa lluny i que està actitud s’ha de condemnar i per això 
votaran a favor 
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3.-MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER MODIFICAR LES CO NDICIONS 
ESTÈTIQUES DE LES FAÇANES DE NAVARCLES 
 
Fa molt de temps ja que dins d’aquest ajuntament s’està parlant de la necessitat de 
desenvolupar  mesures amb l’objectiu d’atreure fins a Navarcles el turisme que, 
gràcies a Sant Benet, arriba fins a les portes del municipi. Aquest, però, és un objectiu 
molt complex perquè Navarcles no té cap atractiu turístic lo suficientment potent per 
generar aquesta atracció i crear-lo des de zero representaria un esforç econòmic ara 
mateix impossible de fer. Calen doncs mesures imaginatives per atreure turisme fent 
inversions econòmicament sostenibles i que tinguin en els navarclins els seus 
principals beneficiaris.  

És amb aquest doble objectiu d’atreure turisme i millorar la qualitat de vida dels 
navarclins,  que demanem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

1. Aprovar i desenvolupar l’avantprojecte “murals a les façanes” descrit en l’Annex 
d’aquesta moció. 
 

2. Adequar les NNSS que actualment regulen les condicions estètiques de les 
façanes del municipi perquè puguin incloure allò descrit en aquest projecte. 
 

3. Obrir una línia de subvencions pels particulars que vulguin fer murals a les 
seves façanes a partir de gener del 2015. 
 

4. Pintar un mural gegant seguint allò descrit en aquest projecte a la façana de Ca 
l’Aguilar abans de finals d’aquest any. 
 

Intervencions 
 
Pren la paraula la regidora d’ERC, Conxita Padró i diu: “Estic d’acord en que s’ha de 
donar vida al nucli antic però aquesta proposta de pintar les façanes, potser a Cuba si 
però no ho veig per aquí Navarcles”. 
 
Josep Díaz, de CiU demana al regidor de la CUP que retiri la moció aquest projecte ha 
de ser més extens s’hauria de quantificar el cost,  caldrien posar exemples del que 
vols, proposem que ens reunim i en parlem, ens preguntem si és el moment de fer-ho, 
has parlat amb els propietaris hi estan d’acord? Com he dit abans et demanaríem que 
retiressis la moció.” 
 
Ramon Serra del grup socialista, “ Aquesta moció comporta una modificació de 
planejament que no es pot fer d’aquesta manera precipitada, cal un estudi estem 
d’acord amb el que proposa CiU i et demanem que retiris la moció”. 
  
El regidor Aleix Sole va dir que de fet el que pretenia era un debat sobre el tema a la 
vista de les peticions dels grups retirar la moció  
 
Moció d’urgència presentada per la CUP sobre el cir cuit de MotoCross a Can 
Canadell 
 
El regidor Aleix Solés fonamenta la urgència de la moció en que està previst un circuit 
de motocross i que per l’impacta que pot tenir fa necessari una posició en contra de 
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l’ajuntament de Navarcles, no ha presentat la moció abans perquè no tenia tota la 
informació. 
 
Votació de la urgència: 
 
ERC, a favor 
CiU, en contra, el regidor Venanci Pellicer diu que no troba justificada la urgència 
d’aquesta moció quan ni tant sols hi hagut cap queixa respecte aquest circuit i a més 
no està ni dins el terme de Navarcles. 
 
Grup socialista, a favor urgència 
 
S’aprova la urgència, 7 vots a favor i 2 en contra. 
 
Intervencions 
 
Intervé Venanci Pellicer pel grup de CiU diu: Em sorprèn que es vulgui interferir en els 
afers d’un altre municipi, i dubto que estiguem legitimats per posar-nos en contra d’un 
altre municipi. Es fan unes afirmacions que no estan contrastades, conec el tema i es 
tracta de gent que està interessada en posar en marxa un negoci, no veig perquè 
l’ajuntament de Navarcles si ha de posar en contra abans que ningú digui res. Creiem 
que és un error tirar això endavant. 
Per part del grup socialista es va dir que estaven d’acord amb el que havia dit el grup 
de CiU en el sentit que és un tema d’un altre municipi i que a més tampoc consta que 
hi hagin queixes, que en tot cas si el projecte es sotmet a informació pública 
l’ajuntament de Navarcles podria presentar alguna esmena, però en aquests moments 
que no es te informació no es veu oportú. 
 
Sotmesa la moció a votació no es va aprovar, amb 1 vot a favor (CUP), 7 en contra 
(grup socialista i  CiU) i 1 abstenció (ERC) 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Aleix Sole del grup de la CUP, formula les següents preguntes: 
 

a. Sobre la moció aprovada de la PAHC, s’ha fet alguna cosa? 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que aquest tema el porta la regidora Dolors Pinos, que 
li sembla que si però que no ho pot confirmar. 
 

b. Skate park, s’ha fet alguna cosa com està? 
 
Contesta el senyor Alcalde diu que li ha arribat una proposta per correu electrònic, 
confirmar que es farà alguna cosa, i manifestar que està molt satisfet del grau 
d’implicació i de com treballen aquest grup de joves, els ha de felicitar per 
l’organització Rock and board. 
 

c. Sobre l’estudi de la turbina se’n sap res. 
 
Contesta el regidor Ramon Serra i diu que no. 
 

d. Sobre la subvenció de la Diputació dels edificis singulars se sap alguna 
cosa? 

 
Contesta el regidor Ramon serra i diu que s’han concedit uns 26.000€ 



 17

 
PREC 
 
El regidor Aleix Solé formula un prec i demana si fos possible avançar o endarrerir la 
celebració del ple ordinari de setembre ja que ell no hi podrà assistir. 
 
L’alcalde contesta que es mirarà si es pot canviar , la Sra. Secretària informa que la 
setmana del 29  de setembre estarà de vacances. 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.40 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 
 
 


