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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 28 DE JULIOL DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 8 
Dia: 28-07-2015 
Inici de la sessió: 20:00 hores   
Fi de la sessió: 21.20 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  
Laura Castell i Carrió  
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Corrons i Cors  
Josep Díaz i Leiva  
Eduard Padrós i Campos 
Aleix Solé i Sellarès  
Eva Subirana i Fernandez 
José Juan Roda i Rubio 
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 28 de juliol de 2015, 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 esborrany actes anteriors dies 13 i 22 de juny 
2. Presa de possessió Eva Subirana i Fernández (CUP) 
3. Dictamen aprovació compte general exercici 2014 
4. Dictamen aprovació dues festes locals per a l’any 2016 
5. Dictamen aprovació la rectificació xifra població a 1-1-2015 
6. Dictamen aprovació sol.licitud IBADA, bonificació del 90% a l’import de la liquidació 

provisional per l’impost de l’ICIO de les obres corresponents a l’expt. OMn 11/15, que 
ascendeix a 2.175,69 euros, per les obres de substitució d’un ascensor. 

7. Dictamen aprovar la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament. 

8. Dictamen aprovació inicial modificació puntual núm. 22 de les NNSS de Planejament 
àmbit equipament esportiu del carrer Joaquim Blume. 

9. Dictamen aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 4.17 reguladora 
de la Taxa per la prestació del servei de l’escola bressol. 

10. Dictamen aprovació inicial modificació article 4.7 del  reglament de l’escola bressol 
municipal “Tinet” 

11. Dictamen modificació composició comissió delimitació Taerritorial 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
• Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 2on.trimestre 2015. 
 
• Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 

o Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 aprovant el Pla de 
Seguretat i Salut presentat per Constructora del Cardoner per l’execució de les 
obres “Redistribució dels espais de la Biblioteca vella ubicada al carrer Fortià Solà, 
11, 2p” 

o Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 aprovant el Pla de 
Seguretat i Salut presentat per GrupMas Constructors per l’execució de les obres 
“Implantació d’una rotonda a la intersecció de la ctra BV-1221 i el c/Pau Claris” 

o RA 2015/194 Contractació Anna Vila Estany com a monitora aquàtica 
 
Precs i preguntes 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM 
 
- Moció presentada per AMPA Escola Bressol Tinet, sobre quota matrícula de l’escola bressol. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS: CONSTITUCIÓ 1 3/06/2015 I 
EXTRAORDINÀRIA 22/06/2015 
 
Es van aprovar per UNANIMITAT les actes de la sessió de constitució número 6 de 
data 13 de juny de 2015, i l’acta de la sessió extraordinària número 7 de data 22 de 
juny de 2015. 
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2.- PRESA DE POSSESSIÓ EVA SUBIRANA I FERNÁNDEZ (CU P-PA) 
 
A continuació el senyor Alcalde crida a la senyora Eva Subirana Fernández de la llista 
electoral CUP-PA, per tal de procedir a l’acte de presa de possessió, segons ha 
informat la secretària l’interessada ha presentat la declaració de béns i interessos 
segons consta en l’expedient. 
  
El senyor Alcalde formula la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de REGIDORA amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com 
a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 
 
La senyora Eva Subirana i Fernández  contesta: SI PROMETO, PER IMPERATIU 
LEGAL 
 
El senyor Alcalde  convida a la  Sra. Eva Subirana a incorporar-se al seu escó de 
Regidora. 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2014  
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2014, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 20 de maig de 2015. 
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 02/06/2015 i en el tauler d’edictes fins el dia 30/06/2015, 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 2014, 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 30 d’abril de 2015. 
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni de l’exercici actual el resultat 
d’exercicis anteriors, per import de 684.176,52 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. 
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El senyor Alcalde exposa que aquest és l’últim tràmit per aprovar els comptes de l’any 
2014, la comissió de comptes els van aprovar i es va sotmetre a informació pública, i 
dóna la paraula als portaveus dels grups municipals. 
 
Intervencions 
 
Per part d’ERC i d’IC-EV van mostrar la seva conformitat. 
 
El portaveu de la CUP, Aleix Solé va manifestar que sobre el compte general sempre 
hi hagut el debat de si era un tema polític o un tema tècnic, des del seu grup sempre 
han defensat que és un tema polític ja que és la materialització d’unes idees polítiques 
reflectides en el pressupost, que en el pressupost s’hi dóna molta importància quan no 
deixa de ser una previsió, i el compte  general ja és l’execució d’aquestes idees, per 
tant el senyor Solé proposa que hi hagi un debat sobre el tancament del pressupost i 
que no quedi com un mer tràmit. 
 
El portaveu de CDC, Josep Corrons manifesta que els hi hagués agradat que aquest 
assumpte hagués passat per la comissió informativa perquè no sabien que anava pel 
Ple. 
 
La secretària intervé i contesta al Sr. Corrons explicant que el Compte General es 
dictaminat per la comissió especial de comptes, i després de la informació pública es 
sotmet directament a l’aprovació del ple sense necessitat de passar per la comissió 
informativa del ple perquè l’assumpte ja ha estat dictaminat.  
El Sr  Serra portaveu de SUMEM diu que tot i que no ser un tràmit necessari es podria 
haver informat a la comissió del Ple i que ja es tindrà amb compte. 
 
Intervé el senyor Alcalde i contestant al Sr. Solé de la CUP diu que ell considera que el 
compte general és més tècnic que polític és una constatació de que es fan els deures, 
que l’ajuntament compleix amb la seva obligació, ara bé també està d’acord en que es 
podria fer un debat polític però s’ha de trobar de quina manera es ot fer aquest debat 
polític 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per 10 vots a favor (SUMEM per Navarcles, CDC, 
ERC) i 3 abstencions (CUP, ICV-E ) 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ DUES FESTES LOCALS PER A L’A NY 2016 
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors estableix que les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local, aquestes dues festes locals i d’acord amb la normativa 
autonòmica seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a proposta 
dels municipis respectius,  
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6888 del dia 9 de juny de 
2015, s’ha publicat l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016, és procedent doncs que 
l’Ajuntament de Navarcles aprovi la seva proposta de festes locals per a l’any 2016. 
 
Els dies proposats han de ser dos, no poden escaure’s en diumenge ni han de 
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen al calendari laboral publicat. 
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Tradicionalment les dues festes locals de Navarcles, han estat el dia 14 de febrer Sant 
Valentí, i el dia de la segona Pasqua, a l’any 2016 el dia 14 de febrer s’escau en 
diumenge i la segona Pasqua 16 de maig de 2016 s’ha fixat com a festa laboral a 
Catalunya. 
 
Atès que la competència per a l’adopció de la proposta de festes locals és competent 
el Ple d’acord amb l’establert en l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juny,  
sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 

La Comissió Informativa Permanent en sessió de data 21-07-2015 eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. - PROPOSAR  els dies 15 de febrer i 31 d’octubre com a festes locals del 
municipi de Navarcles per l’any 2016. 
 
Segon.  DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
El senyor Alcalde fonamenta els canvis de data respecte als altres anys en primer lloc 
que el dia14 Sant valentí s’escau en diumenge i per això es passa dilluns. 
Que el dilluns de segona pasqua serà festa a Catalunya i s’ha tingut que buscar un 
altre dia i es proposa el dilluns vigília de Tots Sants. 
 
Intervencions 
 
Els grups d’ERC i d’ICV-E van mostrar la seva conformitat. 
 
El grup de la CUP va presentar una esmena, substituir el dia 15 de febrer pel 13 d’ 
abril dia internacional del petó, fonamentat en desvincular els dies festius de diades 
religioses. 
 
Es sotmet a votació l’esmena i és rebutjada per 11 vots en contra (SUMEM,CDC,ICV-
E, ERC) i 2 a favor (CUP) 
 
Votació del dictamen 
 
Sotmès a votació el dictamen es va aprovar per 10 vots a favor (SUMEM per 
Navarcles, CDC, ERC) i 3 abstencions (CUP, ICV-E)   
 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ LA RECTIFICACIÓ XIFRA POBLAC IÓ A 1-1-2015 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2015, 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).  
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Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 21 de juliol 
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 2014 essent 
la xifra de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2015:  6.012 habitants 
amb el següent detall 
 
Total Habitants: 6.012 
Homes:       2.934 
Dones:     3.078 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, 
per la seva oportuna comprovació. 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ SOL.LICITUD IBADA, BONIFICAC IÓ DEL 90% A 
L’IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PER L’IMPOST DE L’ICIO DE LES 
OBRES CORRSPONENTS A L’EXP.OMn 11/15, QUE ASCENDEIX  A 2.175,69 €, 
PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ D’UN ASCENSOR 
 
ANTECEDENTS 
 
La Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA) ha solicitat una bonificació de l’impost 
sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, d’import  2.175,69 euros, que correspon a 
la llicència d’bres OMn 11/15, concedida per la Junta de Govern Local de data 28 de 
maig de 2015, per portar a terme les obres de substitució d’un ascensor sense 
modificar l’obra civil en la residència d’avis de l’edifici situat al carrer Creueta núm. 51. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei reguladora de les Hisendes Locals en el punt 2 de l’article 103 estableix les 
bonificacions potestatives que sobre la quota de l’impost sobre construccions (ICIO) 
poden regular les ordenances fiscals, la lletra a) d’aquest article assenyala una 
bonificació de les construccions, instal.lacions i obres que siguin declarades pel Ple 
municipal, d’especial interès o utilitat municipal per concòrrer circumstàncies socials. 
 
Atès que en l’article 6è de l’ordenança fiscal 1.5 reguladora de l’ICIO estableix una 
bonificació del 90% per aquest concepte. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia  21/07/2015. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DECLARAR d’interès especial i utilitat pública pel municipi de Navarcles de 
la llicència d’obres OMn 11/15 concedida a la Institució Benèfica Amics dels Avis 
(IBADA) per concòrrer circumstàncies de caràcter social. 
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SEGON.- APROVAR la bonificació del 90% a l’import de la liquidació provisional per 
l’impost de l’ICIO de les obres corresponents a l’expt. OMn 11/15, que ascendeix a 
2.175,69 euros, quedant una quota resultant després d’aplicar la bonificació de 217,57 
euros. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Institució i practicar nova liquidació tributària. 
 
Intervencions 
 
Portaveu d’ERC, Conxita Padró considera que IBADA és una Fundació Privada i que 
rep una bonificació de l’ICIO i en canvi s’ha estat discutint sobre els 90€ de la 
matrícula de l’escola bressol. 
 
El portaveu d’ICV-E, José Juan Roda va mostrar la seva conformitat amb el dictamen. 
 
El portaveu de la CUP, Aleix Solé manifesta que el seu grup votarà en contra, diu que 
és responsabilitat de tothom pagar els seus impostos, la Fundació IBADA te solvència 
econòmic, cobra els serveis als seus usuaris i per tant no es veu la necessitat de que 
s’hagi d’aprovar una bonificació. 
 
Per part de CDC, intervé la Sra. Mª. Carme Alòs i manifesta que la Fundació IBADA és 
molt important i fa un gran servei al poble de Navarcles i no rep cap subvenció com si 
que la reben d’altres entitats, per tant el seu vot serà favorable. 
 
Intervé l’Alcalde i diu que votaran a favor que com ja ha dit d’altres vegades en d’altres 
municipis es resolt a través del pressupost municipal, s’ha de mirar el cost que suposa, 
a Navarcles hi ha una residència i al municipi només li costa el rebut de la taxa 
d’escombraries, el rebut de l’aigua i dues places  residencials. 
També aclareix que la Fundació no és privada es gestiona sense finalitat de lucre 
també hi ha representació d’entitats socials com Càritas i l’ajuntament també hi te un 
representant., 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per, 9 vots a favor (SUMEM per Navarcles, CDC, 
ICV-E), 2 vots en contra (CUP) i 1 abstenció (ERC) 
 
 
7.- DICTAMEN APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2  i 3 DELS 
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL 
SANEJAMENT 
 
MOTIVACIÓ 
 
En data 21 d’abril de 2014 L’Ajuntament de Navarcles  va rebre la notificació de l’acord 
de l’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament, de data 23 de març de 2015, pel qual es va aprovar per unanimitat l’inici 
del procediment de modificació dels articles 2 i 3 dels seus Estatuts. 
 
Atès que tal i com consta a la proposta de l’acord que es va aprovar, la Mancomunitat 
es va constituir l’any 1985 i la majoria dels articles dels seus Estatuts van ser redactats 
aleshores. Des de llavors, la normativa relativa al sanejament d’aigües residuals ha 
estat modificada en diverses ocasions, així com la legislació administrativa i legislació 
en matèria d’aigües.  
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Atès que és recomanable i necessari adaptar la redacció dels Estatuts a l’actual marc 
legislatiu i normatiu per facilitar el funcionament de la Mancomunitat i la consecució 
dels seus objectius. A més, els actuals Estatuts han d’expressar la realitat actual de la 
Mancomunitat i no la situació en la seva constitució fa gairebé 30 anys.  
 
Atès que l’actual objecte de la Mancomunitat fa referència únicament a sistemes 
d’evacuació i tractament d’aigües residuals i que actualment la normativa a nivell 
europeu s’enfoca cap a la gestió global del cicle integral de l’aigua. Per tant, per 
aconseguir una millor capacitat de gestió de la Mancomunitat cal adaptar el seu 
objecte i finalitat per preparar-la per al futur immediat conforme a aquesta nova realitat 
normativa. 
 
Atès que la seu social que consta als Estatuts (c. Pompeu Fabra, 13 de Manresa) ja no 
és on estan ubicades les oficines de la Mancomunitat i tenint en compte la dificultat de 
tramitació de modificació dels Estatuts cal doncs aprofitar el canvi en l’objecte social 
per adaptar la seu social a la ubicació real de la Mancomunitat. Igualment, s’hi ha 
afegit la possibilitat de modificació de la seu social per part de l’Assemblea de la 
Mancomunitat, incorporant doncs flexibilitat a un article que és susceptible de canvis 
més freqüents que la resta d’articles.  
 
Fonaments de dret 
 
Atès que d’acord amb l’article 24 dels Estatuts de la Mancomunitat, “si la modificació 
afecta a l’objecte de la Mancomunitat, cal com a requisit previ, l’acord inicial de tots els 
ajuntaments dels municipis que integren la Mancomunitat adoptat per majoria simple”.  
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 21 de juliol de 
2015, aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER. APROVAR inicialment la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, que quedarien redactats 
d’acord amb el text següent: 
 

- Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser 
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí 
oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis 
que en cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos 
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels 
serveis relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes 
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en 
alta i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les 
aigües regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la 
gestió integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la 
Mancomunitat té plena capacitat. 
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SEGON. DELEGAR a la Mancomunitat el tràmit d’exposició pública de l’aprovació 
inicial de la modificació dels Estatuts. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula el regidor Ramon Serra i explica que les dues modificacions són de 
tràmit pel que fa a l’article 2 es modifica la raó social i a més es fa constar que si es 
torna a canviar de domicili només es publicarà la BOPB i no caldrà la tramitació d’una 
modificació d’Estatuts. 
Respecte a l’article 3 els objectius, s’adapta a les noves normatives, ja que els Estatuts 
són de l’any 85 quan es parlava d’estacions depuradores i actualment  es parla del 
cicle global de l’aigua.   
 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 22 DE LES 
NNSS DE PLANEJAMENT DE NAVARCLES AMB ÀMBIT ESPORTIU  DEL CARRER 
JOAQUIM BLUME 
 
ANTECEDENTS 

1. La modificació es motiva per corregir la contradicció existent entre la regulació 
escrita i la regulació gràfica de les Normes Subsidiàries de Planejament envers una 
parcel·la situada dins del nucli urbà entre el carrers Joaquim Blume i Valentí Vintró, i 
destinada a equipament esportiu. La modificació proposa eliminar el gàlib gràfic que 
impedeix que es disposi de tot l’aprofitament que li atorga la part escrita de les normes, 
en concret l’article 157 de les Normes Subsidiàries i a més a més es regularà aquest 
equipament com la resta d’equipaments del municipi. 

2. La modificació ha estat redactada pels serveis tècnics municipals, Salvador 
Travessa i Justo, arquitecte i Miquel Martinez i Riera, arquitecte Tècnic. 
 
3. Informada la Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 21 de juliol. 

Consideracions legals  
 
1. El planejament vigent són, les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles aprovades definitivament per la CUB en data 31 de maig de 2000 i el seu 
Text refós es va aprovar en la sessió de 28-9-2006 i publicat al DOGC de data 24-
11.2006. 
 
2. Es compleixen els requisits dels article 96 i 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el nou Text refós de la Llei d’Urbanisme,(TRLU) amb les modificacions 
introduïdes per la llei 3/2012, de 22 de febrer. Així mateix, d’acord amb l’apartat 1 del 
referit article 97, queda justificada la oportunitat i conveniència de la modificació 
puntual. 
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3. La modificació no comporta una modificació dels equipaments esportius en el sentit 
de l’article 98 del TRLU. 
 
4. La tramitació d’aquesta modificació es seguirà d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 85 del Text Refós de la llei d’urbanisme, tal i com preveu l’article 96.1 segons 
el qual les modificacions de qualsevol dels elements d’una figura del planejament 
urbanístic se subjecta ales mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
5. L’òrgan competent per la seva aprovació inicial i provisional és el Ple de la 
Corporació d’acord amb el que disposa a l’article 85.1 del TRLU, amb el quòrum de la 
majoria absoluta, tal i com es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
6. S’incorpora a l’expedient l’informe de la secretària preceptiu per exigir l’aprovació 
quòrum qualificat  
 
Per tot el que s’ha exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

PRIMER. APROVAR INICIALMENT  la “Modificació Puntual número 22 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Navarcles, a l’equipament esportiu del c/ Joaquim 
Blume quin objecte és eliminar el gàlib gràfic que impedeix que es disposi de tot 
l’aprofitament que li atorga la part escrita de les Normes Subsidiàries, en concret 
l’article 157,  de conformitat amb allò que determina l’article 85 del TRLU. 

SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  la “Modificació Puntual número 22 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles, a l’equipament esportiu del 
c/ Joaquim Blume”, durant el termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al 
de la publicació del darrer dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la 
Província, al diari Regió-7, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de 
l’Ajuntament, http://www.navarcles.cat, sense tenir en compte el mes d’agost, per tal 
que qualsevol entitat o persona interessada pugui examinar la documentació i 
presentar les al·legacions que estimi convenient, perquè així ho disposa l’article 85.4 
del TRLU, i l’article 23 del Decret  305/2006, de 18 de juliol.  
 
TERCER.- TRANSCORREGUT el termini d’informació pública si no hi ha hagut 
al·legacions l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a provisional i es trametrà l’expedient a 
la comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central per la seva aprovació 
definitiva, tal i com preveu l’article 80.a) del TRLU. 
 
QUART.-  DETERMINAR que atesa la naturalesa i l’objecte de la modificació puntual 
no és necessari el tràmit de sol·licitud d’ informe als organismes oficials, ni el 
d’audiència als ajuntaments dels municipis que limiten amb Navarcles, d’acord amb 
l’article 85.5 del TRLU. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR  el senyor alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris a l’efecte. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula Laura Castell, regidora d’Urbanisme i explica que la modificació es 
concentra a l’àmbit del final de la pista d vermella que es passa de no edificable a 
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edificable seguint sent zona d’equipament i equiparant a les zones d’equipament de 
les Normes. 
 
Per part d’ERC, la portaveu Conxita Padró i diu que potser si s’hagués fet en un altre 
lloc ara no es tindria aquest problema. 
 
Els grups d’ICV i la CUP vas mostrar la seva conformitat, el portaveu de la CUP va 
manifestar que entenien que era una formalitat als efectes de que s’hi pogués construir 
el bar que ha de donar servei al camp de futbol i al pavelló. 
 
Intervé el senyor Ramon Serra i diu que efectivament es tracta de suprimir el gàlib i 
que no es canvia el sostre edificable. 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per 12 vots a favor (SUMEM per Navarcles, CDC, 
CUP, ICV-E) i 1 abstenció (ERC), assolint el quòrum  de majoria absoluta. 
 
 
9.- DICTAMEN APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ  DE 
L’ORDENANÇA FISCAL 4.17 REGULADORA DE LA TAXA PER L A PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Ates que s’ha detectat una disfuncionalitat entre els serveis d’acollida del matí i la 
tarda. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Estudiada la proposta a la comissió informativa del dia 21-07-2015, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació de l’Ordenança Fiscal 4.17  
reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol, tal i com s’exposa a 
continuació, mantenint els imports dels altres serveis: 
 
Article 6. Quota tributària: 
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1. La quantia de la taxa, corresponent al curs 2015-2016, es determinarà aplicant les 
tarifes següents: 
 
TARIFA 2. Altres serveis 

Servei acollida matí (8:30h a 9h) 15,00 €/mes 

Servei acollida matí esporàdic (Si l’import del preu puntual arriba el preu 
mensual, s’aplicarà la tarifa més avantatjosa) 2,50 €/dia 

Servei acollida tarda (17:30h a 18h) 15,00 €/mes 

Matrícula ( Primera inscripció a l’escola ) 90,00 € 

Matrícula ( Segona inscripció a l’escola ) 60,00 € 

Matrícula ( Tercera inscripció a l’escola ) 30,00 € 

 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula la regidora d’Educació Sandra Palomino i explica que la modificació ve 
motivada per realitzar un ajust  amb les diferents quotes pel concepte d’acollida i que 
després d’haver mantingut reunions amb l’AMPA sobre el tema del cost de la 
matrícula, l’equip de govern proposa una altra modificació aquest concepte de 
matrícula i és un esglaonat atenent a l’any que fa que es va  a l’escola d ela següent 
manera: 
1ª inscripció: 90€ 
2ª inscripció: 60€ 
3ª inscripció: 30€ 
 
I que les quotes ingressades per aquest concepte s’integraran en una partida 
gestionada per la regidora, les mestres de l’escola i l’AMPA 
 
Pren la paraula l’interventor. 
L’interventor informa que aquesta modificació tindrà els seus efectes pel curs 2016-
2017, ja que segons el reglament de l’escola les matrícules es meriten en el mes de 
juliol, i atès que aquest acord s’ha de sotmetre a informació pública durant un mes no 
es podrà aplicar per aquest curs. 
 
Pren la paraula l’Alcalde i diu que ell creu que ha de tirar endavant aquesta proposta 
per aquest curs i dóna la paraula als diferents portaveus. 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC, Conxita Padró i diu que potser s’hagués hagut de 
parlar abans d’aquest tema i ara no ens trobaríem d’aquesta manera. 
 
Pren la paraula el portaveu d’ICV, Josep Joan Roda, i diu que el seu grup celebra que 
hi hagi un acord entre les parts i no es posaran en contra del que ja s’ha pactat i 
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proposa que d’ara en endavant s’intenti d’arribar a acords entre les parts i que h hagin 
les portes obertes per arribar a acords, també creuen que aquest és el camí a seguir 
arribar a cords i des del seu grup s’impulsarà perquè les taxes municipals segueixin 
una tarificació social i es tinguin en compte els ingressos de les famílies. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé, i diu que en relació al que ha dit 
l’interventor si modifiquem un article del reglament del servei de l’escola bressol potser 
també es podria modificar aquest article de l a matrícula i que digués que la matrícula 
es cobrarà el setembre en lloc del mes de juliol. 
 
En quan a la qüestió de la reivindicació d el’AMPA del tema de les matrícules diu que 
l’equip de govern ho ha plantejat com un problema i considera que és un error que  les 
reivindicacions de la gent s’han de gestionar com una oportunitat. 
Considera que encara hi ha la visió de dos blocs i aquesta posició s’ha de superar si 
no Navarcles no avançarà mai. 
 
També estan d’acord en la posició d’IC amb la tarifació social de les taxes i  creu que 
s’ha d’anar per aquest camí. 
 
Pren la paraula el portaveu de CDC, Josep Corrons i diu que el servei d’escola bressol 
és un servei bàsic per les famílies i s’ha de facilitar i pregunta a l’interventor i a la 
secretària si la proposta que ha fet el regidor  de la CUP és possible legalment.. 
 
La secretària i l’interventor contesten que no hi ha cap impediment legal i que es 
podria modificar aquest article del reglament. 
 
Pren la paraula el portaveu de SUMEM,  Ramon serra i contesta a la portaveu d’ERC 
dient que la moció va entrar el dia 23 de juliol i el ple és el 28 per tant la precipitació no 
és culpa de l’equip de govern. 
I al portaveu de la CUP li contesta que ha parlat de dos blocs és la CUP, i cap altra 
grup. 
Pren la paraula la regidora d’Educació, Sandra Palomino i contestant a la Portaveu 
d’ERC diu que el Consell escolar es va celebrar el dia 30 de juny, fins aquell dia ell 
desconeixia aquesta petició de l’AMPA i l’AMPA presenta la moció el 23/7 no hi hagut 
precipitació des que  s’ha conegut aquesta petició s’han anat fet actuacions.  
I al portaveu de la CUP, li contesta que ella és nova com a regidora a l’ajuntament i no 
està ni en un bloc ni en un altre. 
 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
 
10.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL LA MODIFICACIÓ DE L ’ARTICLE 4.7 DEL 
REGLAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “TINET” 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació del dia 30-3-2011 es va aprovar el reglament del 
servei de l’escola Bressol Municipal “Tinet”. 
L’articel 4.7 d’aquest reglament “Les baixes al centre s’han de comunicar abans del dia 
20 del mes per aplicar-ho al mes següent”. 
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Aquest redactat ha suposat que algunes famílies sobretot de l’últim any d’escola 
bressol, hagin donat de baixa els seus fill el mes de juny i d’aquesta manera no es pga 
quota el mes de juliol. 
 
Aquesta situació provoca desajustos econòmics en el cost del servei ja que durant el 
mes de juliol l’escola segueix oberta i es presta el servei. 
 
S’ha valorat que per donar-se de baixa el mes de juliol la causa hauria de ser 
justificada, és per això que es proposa un nou redactat a aquet article 4.7 en el sentit 
que només e spodrà causar baixa el mes de juliol en per causes de força major o 
justificades. 
 
Fonaments de dret 
 
Per la modificació de les ordenances i reglaments municipals s’ha de seguir el mateix 
procediment que per la seva aprovació, aquest procediment està regulat a l’article 178 
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, 
 
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
   
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 21 de juliol 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la modificació de l’article 4.7 del reglament del 
servei d’escola bressol municipal “Tinet”, en el sentit que s’ha exposat en els 
antecedents i quedant redactat l’article de la següent manera: 
 
Article 4.- Inscripció, matrícula i quotes 
 
4.7 Les baixes al centre s’han de comunicar abans del dia 20 del mes per aplicar-ho 

al mes següent. Excepte el mes de juny que no s’acceptarà cap baixa que 
correspongui al curs que s’acaba. S’haurà de fer per escrit i degudament signada. 

4.7.1 Aquestes terminis podran ser alterats per causes de força major justificades, 
com pot ser un canvi de domicili fora de la població o d’altres que seran 
valorades pel Consell Escolar.  

 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  aquest acords pel termini mínim de 
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província,” i a l e-tauler. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 
l’Anunci al BOP. 
 
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, la modificació del Reglament que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
Intervencions 
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Pren la paraula la regidora d’Educació, Sandra Palomino i exposa que la modificació 
ve motivada perquè aquest curs s’han donat moltes baixes el mes de juliol, i segons el 
reglament nomé cal avisar el dia 20 del mes anterior la qual provoca un descens en els 
ingressos i en canvi el servei es segueix prestant. 
 
La portaveu d’ERC pregunta si l’escola hi està d’acord, la regidora Sandra Palomino 
contesta que es va plantejar al Consell escolar. 
 
El portaveu d’IC-V mostra la seva conformitat 
El portaveu de la CUP, Aleix Solé presenta una esmena i és que durant el mes de juliol 
es pugui pagar per setmanes, motivada perquè hi ha famílies que fan les vacances el 
mes de juliol i que en  d’altres municipis també es contempla aquesta possibilitat. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i demana que hi hagi més responsabilitat alhora de 
fer algunes propostes, exposa que la matrícula de l’escola ha anat caient de 97 
alumnes,a 71, i a 67 a més la Generalitat l’ha deixat de subvencionar, li pregunta al 
portaveu de la CUP què s’ha de fer si el mes de juliol no es cobren quotes acomiadar a 
les mestres? 
Diu l’alcalde que  s’ha de mantenir un equilibri fer quadrar els números i poder aplicar 
polítiques socials. 
 
Pren la paraula el portaveu de CDC, Josep Corrons diu que està d’acord en la 
proposta però que s’hauria de contemplar la possibilitat de que si alguna família fa 
vacances el mes de juliol es pugui tenir amb compte. 
 
L’Alcalde contesta que ja està previst al reglament de poder tractar casos concrets 
 
Votació 
 
 
El portaveu de la CUP demana que es voti separadament els articles que es 
modifiquen. 
 
1. Votació modificació article 4.7: 
 
Vots a favor: 11 (SUMEM, CDC,ICV,ERC) 
Vots en contra: 2 (CUP) 
Resulta aprovat per majoria absoluta. 
 
 
2. modificació  de l’article 4.6.1 i que diu: Excepcionalment pel curs 2015-2016 la 
matrícula s’abonarà el mes de setembre. 
 
 
 Resulta aprovat per UNANIMITAT 
 
11.- DICTAMEN MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIÓ DELIM ITACIÓ 
TERRITORIAL 
 
ANTECEDENTS 
 
En la sessió del Ple de la Corporació de data 27-7-2011 es van nomenar els 
representants d’aquest Ajuntament a la Comissió de delimitació del terme. 
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En el Ple del dia 28-11-2012 es va aprovar la seva modificació degut a la renuncia de 
dos dels seus voals. 
 
Amb motiu de les eleccions municipals convocades el dia 24 de maig es fa necessari 
la ratificació dels seus membres i en alguns casos procedir a la seva renovació.  
 
D’acord amb la normativa vigent formen la Comissió de delimitació del terme: l’Alcalde, 
dos vocals, l’arquitecte municipal i el secretari municipal 
 
A la vista de les propostes dels diferenst grups municipals. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 21 de juliol de 
2015. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  DESIGNAR coma vocals la comissió de delimitació:  
 
Senyora Carme Alòs i Pintó 
Senyora Eva Subirana Fernandez 
 
SEGON.- RATIFICAR  la composició de la comissió de delimitació amb els vocals 
designats en el punt primer: 
 
Alcalde: Llorenç Ferrer i Alòs 
Vocals: Carme Alòs i Pintó 
              Eva Subirana Fernandez 
Arquitecte: Salvador Travesa i Justo 
Secretària: Montserrat Sensat i Borràs 
 
TERCER.- COMUNICAR-HO al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya 
 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2015/145 fins al 2015/196 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.  
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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. 
 
• Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 aprovant el Pla de 

Seguretat i Salut presentat per Constructora del Cardoner per l’execució de les obres 
“Redistribució dels espais de la Biblioteca vella ubicada al carrer Fortià Solà, 11, 2p” 

• Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 aprovant el Pla de 
Seguretat i Salut presentat per GrupMas Constructors per l’execució de les obres 
“Implantació d’una rotonda a la intersecció de la ctra BV-1221 i el c/Pau Claris” 

• RA 2015/194 Contractació Anna Vila Estany com a monitora aquàtica 
• RA 2015/192 conformitat a la sol·licitud de l’Ajuntament de Navàs a l’acumulació de la 

plaça de Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament en favor de la funcionària d’habilitació 
estatal Montserrat Sensat i Borràs, per temps determinat. 
 

• Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 2on.trimestre 2015. 
 
En aquest punt l’interventor va informar que es compleixen els terminis de morositat, el termini 
de pagament data registre factura és de 29,5 dies i des de l’aprovació de la factura és de 17 
dies. 
 
MOCIONS 
 
En aquest punt l’alcalde dóna la paraula al president de l’AMPA de l’escola Bressol 
Toni Franch. 
El senyor Franch diu que retiren la moció ja que ja s’ha arribat a un acord i diu unes 
paraules.   
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Grup d’ERC, Conxita Padró: 
 

1. Quan es col·locarà el rètol Navarcles municipi per la independència, es va 
aprovar en un ple de la legislatura passada i no s’ha fet. 

 
Contesta l’Alcalde, diu que ell votarà per la llista del SI però com alcalde i des de 
l’ajuntament s’ha de respectar a totes les posicions i considera que s’han de fer 
menys gesticulacions i més de treball de convèncer. 

 
Grup d’ICV-E,  Roda Rubio: 
 

1. Pati de la llar d’infants i les humitats com està el tema? 
 
Contesta l’Alcalde i diu que encara no s’ha presentat el projecte a l’ajuntament, va 
demanar la col·laboració de les parts implicades per tal d’accelerar-ho. 
 
2. està previst netejar el fang del llac? 

 
Contesta l’Alcalde i el regidor Ramon Serra, que efectivament potser convindria fer una 
neteja de fangs però no s’ha previst. 
 
Grup CUP, Aleix Solé: 
 

1. La pista d’skate i el pressupost participatiu 2015. 
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Contesta l’alcalde ja s’ha encarregat el projecte a un arquitecte  
 
 
I formula un parell de precs, en primer lloc que s’ha prohibit la utilització d’animals 
en el circ, es va proposar una moció al ple de Navarcles i no es va aprovar i ara 
s’haurà de complir perquè és llei, una altra vegada Navarcles va perdre 
l’oportunitat d’anar endavant. 
 
En qual al rètol del municipi per la independència estaria d’acord amb l’alcalde que 
en aquest tema nacional  convindria menys gesticulació i més política. 
 

Grup CDC, Josep Corrons 
 
1. El jutjat de Pau finalment anirà a l’edifici que s’està rehabilitant de la biblioteca 

vella. 
 
Contesta l’alcalde i diu que no, que en un principi es va projectar però després i degut 
que hi havia uns canvis legislatius en aquest camp que semblava que no hi haurien els 
jutjats de pau, no es va tirar endavant.  
 
2. Sobre la qüestió de que la secretària també fa de secretària a Navàs de quina 

manera ens afectarà i demana que es podia haver informat 
 
Contesta l’alcalde i diu que en és una acumulació totalment provisional  per un 3 o 4 
mesos, i que no s’ha informat perquè de fet no s’hi ha donat importància, és un tema 
professional de la secretària que es va plantejar que seria provisional, però sembla 
que des de Navàs se li ha donat més rellevància. 
La secretària confirma que efectivament és una acumulació per poc temps 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21:30 hores del dia 28 de juliol de 2015, 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 
 
 


