
 

 

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 12 DE FEBRER DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 2 
Dia: 12/02/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 21.35 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  
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 
Venanci Pellicer i Perich  
 
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 12 de febrer 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 2 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: 
 

1. Dictamen aprovació proposta de la mesa contractació declarar deserta licitació per 
l’explotació Bar-Restaurant de les piscines 

2. Dictamen aprovació nou expedient de contractació per l’explotació Bar-Restaurant de 
les piscines 

3. Dictamen ratificació del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Navarcles 
i la parròquia Santa Maria de Navarcles 

4. Dictamen de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23-1-2014 de 
presentació d’al·legacions a la planificació del PUOSC 2013-2017 

5. Dictamen aprovació modificació de la plantilla 
6. Dictamen aprovació aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages pel 

Sanejament. 
7. Donar compte informe de morositat del 4t.trimestre de 2013. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
Abans d’iniciar a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia el senyor Alcalde 
demana un minut de silenci com a senyal de dol per la mort de la senyora Mercè 
Guillem, sogra  del regidor Venanci Pellicer. 
 
La Corporació es posa dempeus i es fa un minut de silenci 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ PROPOSTA DE LA MESA CONTRACT ACIÓ 
DECLARAR DESERTA LICITACIÓ PER L’EXPLOTACIÓ BAR-RES TAURANT DE 
LES PISCINES 
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 12 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar el següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació de data 27 de novembre de 2013 es va aprovar  
l’expedient de contractació, per la licitació mitjançant el procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte per a l’explotació del Bar-Restaurant de les piscines 
municipals. 
 
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contrctant, al BOPB de data 12-12-2013 
i al diari Regió-7 de data 16 de desembre. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes es va presentar una sola proposició, la de 
l’empresa FRESCOOP,SCC. 
 
En data 14 de gener de 2014 es va constituir la Mesa de Contractació, i va celebrar 
dues sessions més els dies 16 i 28 de gener per tal d’estudiar la proposta presentada 
per FRESCOOP, i a la vista del dubte que generava l’oferta presentada respecte a 
l’import destinat inversions, la mesa va requerir al licitador per tal que clarifiqués la 
seva oferta. 
 



 

 

En data 22-1 el lictador envia per correu electrònic el corresponent aclariment i la 
mesa de contractació en la sessió del dia 28 de gener de 2014 acorda DECLARAR no 
admissible la proposta presentada per FRESCOOP per no ajustar-se a allò que es 
disposa al Plec de clàusules, en concret a la clàusula 7, segons la qual la quantia de 
21.400€ és un import en metàl·lic i l’empresa oferia aquest import en inversió. 
 
Fonaments de dret 
 
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),  article 151.3 sobre declarar deserta 
lalicitació. 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, article 52.2 lletra n) segons el qual la 
competència per l’adopció de l’acord és del Ple de la Corporació 
 
I a la vista de la proposta formulada per la mesa de contractació. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 5 de febrer. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- DECLARAR no admissible la proposta presentada per Lluís Camós Gassó, 
en representació de FRESCOOP, SCCL per no ajustar-se a allò que es disposa al 
Plec de clàusules, en concret a la clàusula 7, segons la qual la quantia de 21.400€ és 
un import en metàl·lic i l’empresa oferia aquest import en inversió. 
 
SEGON.- DECLARAR  DESERTA la licitació mitjançant el procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte per a l’explotació del Bar-Restaurant de les piscines 
municipals. 
 
TERCER.- NOTIFICAR a aquesta acord al licitador exclòs indicant els recursos que hi 
corresponen. 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Bé aquest assumpte ja tothom està al corrent ja que cada grup tenia un representant 
a la mesa de contractació, i tal com diu el dictamen només es va presentar una oferta i 
aquesta oferta a criteri de la mesa no s’ajustava al contingut dels plecs i per tant es va 
haver de desestimar i com a conseqüència el concurs s’ha de declarar desert.” 
 
Els altres grups no van intervenir i es va sotmetre a votació, aprovant-se per 
Unanimitat 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ NOU EXPEDIENT DE CONTRACTACI Ó PER 
L’EXPLOTACIÓ BAR-RESTAURANT DE LES PISCINES  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 12 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar el següent dictamen: 



 

 

 
ANTECEDENTS 
 
Atès que s’ha declarat deserta la licitació convocada per acord de Ple data 27 de 
novembre de 2013 per la contaractació de l’ús i explotació del Bar-restaurant de les 
piscines. 
 
Atès que és necessari que aquest servei estigui en funcionament, s’han redactat un 
nou plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que 
s’adjunten a aquest dictamen. 
 

Vist que l’expedient de licitació del contracte administratiu especial per a l’explotació 
del bar-restuarant de les piscines s’ha tramitat conforme preveu els articles 157 a 161 
del TRLCSP, i s’ha justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte 
del procediment obert. 

Vistos els informes units a l’expedient emesos per la Secretària i l’Interventor.  
 
Fonaments de dret 
 
- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),  articles 157 a 61 sobre el procediment 
obert. 
 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, article 52.2 lletra n) segons el qual la 
competència per aprovar aquest expedient és del Ple de la Corporació 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 5-2-2014. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació mitjançant el procediment obert per 
a l’adjudicació del contracte administratiu especial per a l’explotació del Bar-Restaurant 
de les piscines municipals. 
 
SEGON.- APROVAR  el plec de clàusules administratives reguladores del contracte i 
de prescripcions tècniques, que s’adjunten a aquest dictamen, amb una durada de 10 
anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 15 anys, i amb un cànon de 7.200€ 
anuals més, 10.000€ d’inversió en immobilitzat. 
 
TERCER.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació, 
mitjançant anunci al BOP, al perfil del contractant www.navarcles.cat al tauler 
d’edictes, (e-tauler) i al diari Regió-7, perquè durant el termini de 20 dies naturals, 
comptats des de la publicació de l’anunci de licitació al BOP de Barcelona, es puguin 
presentar les corresponents proposicions. En el perfil del contractant es concretarà la 
data final de presentació de proposicions.  
 
 
 



 

 

Intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: “Aquest punt va relacionat amb l’anterior, s’ha de fer 
una nova convocatòria i esperem que hi hagin ofertes.” 
 
Conxita Padró per ERC: “Demanaríem que es concretés més la inversió de 10.000€ 
que s’ha de fer, que quedes més clar”. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu “Es concretarà en el moment de l’adjudicació, ja es diu 
en els plecs que la inversió s’acordarà entre l’adjudicatari i l’ajuntament, s’ha de donar 
marge perquè la gent faci les seves propostes.” 
 
Aleix Solé per la CUP: “ens sembla correcte els plecs recullen el que es va proposar a 
la mes de contractació.” 
 
Josep Diaz per CiU: “Creiem que hi hauria de constar assenyalat l’espai objecte del 
concurs, i ens preguntem si també s’inclou el quiosc que l’anterior concessionari va 
instal·lar a la gespa de les piscines.” 
 
La secretària pren la paraula i diu que efectivament en el plec s’ha d’adjuntar el plànol 
dels espais objecte de la contractació i s’ha de fer constar en la clàusula primera del 
plec. 
 
Respecte al quiosc l’alcalde diu: “El que surt a concurs és el bar-restaurant, si es vol 
posar un quiosc haurà de demanar-ho i no hi haurà problema.” 
 
A continuació es va sotmetre a votació i es va aprovar per UNANIMITAT 
 
3.- DICTAMEN RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORAC IÓ SIGNAT 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES I LA PARRÒQUIA DE S ANTA MARIA 
DE NAVARCLES  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 12 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar el següent dictamen: 
 
L’Alcalde de Navarcles i el rector de la parròquia Santa Maria de Navarcles, Mossèn 
Josep Escós han signat un conveni de col·laboració que te per objecte la utilització de 
l’església per la celebració d’actes i/o activitats culturals destinades a tota la població. 
 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 05/01/2014 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

RATIFICAR el conveni de col·laboració entre l’Alcalde i el senyor rector de la 
parròquia Santa Maria de Navarcles,Josep Escós, que te per objecte la utilització de 
l’església per la celebració d’actes i/o activitats culturals destinades a tota la població. 
 



 

 

Intervencions:  
 
Pren la paraula el senyor Alcalde per ampliar el dictamen i diu: “Des de ja fa temps fa 
que parlem amb la parròquia de la necessitat de fer obres de  reforma de la façana de 
l’església, durant legislatures anteriors la Diputació  a través d’ajuts de la Presidència 
atorgava subvencions per aquest tipus d’obres, enguany ha canviat i s’ha aprovat un 
programa de subvencions i una de les línies és la suport econòmic per obres de 
reforma d’edificis catalogats,  siguin de propietat pública o privada.  
Aquest és el cas de l’església ja que es va catalogar com a bé d’interès local,  
l’ajuntament doncs pot demanar una subvenció per aquestes obres de reforma, tot i 
que les obres les farà la parròquia. I les bases d’aquest programa s’exigeix que en el 
cas que les obres es destinin a edificis de propietat privada cal un conveni entre les 
dues parts,en la que l’entitat es comprometi a destinar el bé a activitats per tota la 
població, és aquest el motiu que presentem aquest conveni a ratificació.” 
 
Sotmès a votació es va aprovar per Unanimitat. 
 
4.- DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 23/01/2014 DE PRESENTACIÓ D’AL.LEGACIONS A LA PLANIFICACIÓ 
DEL PUOSC 2013-2017 
 
El Ple de l’Ajuntament per 8 vots a favor i 4 vots en contra (CIU), acorda aprovar el 
següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
En la sessió del Ple de la Corporació de data 30-1-2013 es va acordar presentar 
sol·licitud de subvenció a la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 
l’actuació sol·licitada era pel finançament del nou pavelló d’esports. 
 
En el DOGC de data 24-12-2013 es publica l‘edicte d’informació pública de l’aprovació 
inicial de la planificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i en la línia 
corresponent a inversions no consta l’Ajuntament de Navarcles. 
 
Obert el temini per presentar al·legacions el qual finalitzava el 31 de gener  de 2014, la 
Junta de Govern Local en la seva sessió del dia 23 de gener va acordar presentar una 
al·legació. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 5 de febrer. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

ÚNIC .- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 
presentació d’una al·legació  a l’aprovació inicial de la planificació del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya 2013-2017 quina part dispositiva diu: 
 
APROVAR presentar una al·legació  a l’aprovació inicial de la planificació del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2013-2017, aprovada per la Comissió de Cooperació 



 

 

Local de Catalunya, consistent en sol·licitar una subvenció d’import 250.000€ pel 
finançament de l’actuació “Reforma del pavelló poliesportiu de Navarcles”. 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu: “En el programa del PUOSC d’aquest període 
l’ajuntament de Navarcles ha rebut subvenció del que s’anomena la línia de subvenció 
per despeses ordinàries, això vol dir que la quantia va destinada a finançar despeses 
del capítol 2, però en canvi no hi havia subvenció per inversions, com recordeu es va 
demanar una subvenció pel pavelló en aquells moments es va plantejar com un 
pavelló nou. Es van fer unes gestions amb el Departament de Governació, el senyor 
Gurri del Pla d’Obres i també amb la delegada territorial i s’ha presentat una al·legació 
per tal que sigui inclosa la subvenció pel pavelló”. 
 
Els regidors d’ERC i la CUP van mostrar la seva conformitat, per part de CiU el senyor 
Josep Diaz diu: “Considerem que el que s’ha de fer és mantenir el pavelló i fer les 
obres estrictes i necessàries per les qüestions de seguretat i millor destinar tots 
aquests diners a d’altres coses, per tant ens abstindrem.” 
 
Sotmès a votació el dictamen es va aprovar per majoria absoluta 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 12 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar el següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 

La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, i 
que ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut de 
l’article 90.1 de la llei de bases del règim local. 

 
En data  15 de gener de 2014, en sessió ordinària celebrada pel Ple de la 

Corporació, es va aprovar la plantilla de llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i interins, d’aquest Ajuntament. 
 
 D’acord amb la petició formulada pels representants del personal laboral de 
l’Ajuntament de Navarcles, es tramita la modificació d’uns llocs de treballs de la 
Brigada d’obres. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 5 de febrer 
Aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte 
la supressió de dues places i l’augment de dues tal i com es descriu a continuació: 

Personal laboral 



 

 

Adscripció: Brigada d’obres 

Places peó número actual 2: amortitzar 1. Total places peó: 1 

Places oficial segona número actual 5: amortitzar 1. Total places oficial segona: 4 

Plaça operari especialista: augment 2. Total places operari: 3 

SEGON.- ASSIGNAR a la plaça d’operari especialista una retribució bruta anual de 
16.278,36€ 

TERCER. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que 
considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat 
al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 

 
Intervencions: 
 
Conxita Padró, (ERC): “Considerem que això és un parxe, que si l’ajuntament tingués 
una relació de llocs de treball les coses serien més clares, i no s’hauria d’anar com es 
va ara que a cada ple es solucionen els casos a la carta. Estem d’acord en la promoció 
dels treballadors, i amb que tothom ha de cobrar per la feina que fa, però cal una 
relació de llocs de treball, de la manera que es porta es veu una manca de 
transparència.” 
 
Aleix Sole, (CUP): “Més enllà de la gestió dels recursos humans que porta l’equip de 
govern i que ara no entraré a discutir, pel que ens van explicar a la comissió 
informativa la finalitat d’aquesta modificació és una millora de la situació laboral d’unes 
persones en concret i que puguin promocionar a la plantilla, amb aquest plantgem 
nosaltres ho veiem bé”. 
 
Josep Diaz (CiU): “estem d’acord en que es promocioni a dues persones i es 
reconegui la seva especialitat, de totes maneres creiem que el que cal és que es 
treballi per organitzar una bona estructura de la brigada i millorar-la”. 
 
Contesta el senyor Alcalde a la senyora Conxita Padró i diu que la relació de llocs de 
treball no soluciona aquests problemes i que aquesta modificació s’hagués fet igual 
amb relació o sense. 
 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ APORTACIÓ A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 
DEL BAGES PEL SANEJAMENT  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 12 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar el següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament, 
en la seva sessió de data 24 d’octubre de 2013 va aprovar l’aportació dels municipis 
integrants de la Mancomunitat amb sistema de sanejament de les sves aigües 
residuals, destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent al 2013 dels sistemes 
de sanejament que gestiona la mancomunitat, xifrat provisionalment en 663.046,41€ a 



 

 

l’espera de les xifres definitives un cop es conegui l’atribució definitiva de l’ACA per al 
2013 i els costos definitius d’explotació. 
 
Pel que fa al municipi de Navarcles calculant aquesta aportació atenent al volum 
factural per m3 any, l’aportació provisional és de 27.765,55€. 
 
Atès que segons l’acord adoptat per la Mancomunitat en la sessió de data 24-10-2013 
l’aportació haurà de ser aprovada per cadascun dels plens dels municipis que integren 
la Mancomunitat. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 5 de febrer de 
2014, aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR  l’aportació del municipi de Navarcles a la Mancomunitat de 
municipis del Bages per al Sanejament, xifrada provisionalment en 27.765,55€ 
destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent al 2013 dels sistemes de 
sanejament que gestiona la mancomunitat. 

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
sanejament. 
 

Intervencions: 
 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme i Medi Ambient Ramon Serra i explica que 
aquest és l’import que l’ajuntament ha d’assumir com a conseqüència de que l’ACA ja 
no es faci càrrec de les depuradores i que amb la modificació de les ordenances 
fiscals ja es va explicar que es modificava la tarifa de l’aigua per assumir aquest cost. 
Aquesta quantitat es pagarà amb el que recapti Aigües de Manresa però correspon a 
l’Ajuntament aprovar l’aportació a la Mancomunitat. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per Majoria absoluta.  
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21.35 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 


