
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 25 DE MARÇ DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 2 
Dia: 25-03-2015 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22:15 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 
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera (abandona la sessió) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Eva Santaularia i Soldevila  
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  25 de març 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  2 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 



 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior dia 28-1-2015 

2.- Dictamen aprovació inicial expedient de modificació de crèdit 2/2015 

3.- Dictamen ratificació modificació estatuts Consorci gestió de residus 

4.- Dictamen aprovació expedient de contractació per l’explotació del Bar-Restaurant de les piscines 

municipals. 

 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords Junta de Govern Local si s’escau: 
 

1. RA 2015/027 aprovació Pla de Seguretat i Salut de les obres “Fase 2 mur de contenció 
estabilització talús escola Catalunya”. 

2. RA 2015/028 donar-se per assabentat de la interlocutòria del jutjat contenciós 4, per la qual es 
declara la terminació i l’arxiu  per caducitat del procediment del recurs 134/2014 interposat per 
Joan Sarri. 

3. RA 2015/029 aprovar la compareixença en el recurs contenciós 552/2014 interposat per les 
empreses SEITEC i PROMODITER contra l’acord de ple de data 20-10-2014 pel qual es va 
adjudicar el contracte d’obres “pavelló esportiu fases 1 i 2 de Navarcles “ a l’empresa 1953 
GRUP SOLER CONSTRUCTORA S.L. 

4. RA 2015/036 aprovació el la de Seguretat i Salut de les obres “Reforma vorera carrer Mossèn 
Sebastià Toscas i prolongació carrer Solsonès”. 

5. RA 2015/065 contractació amb caràcter d’urgència de Núria Pareja en substitució Dolores Leiva 
durant període de baixa. 

6. RA 2015/074 contractació amb caràcter d’urgència Estela Robles Salguero en substitució Jordi 
Pierola de baixa per accident laboral. 

7. RA 2015/076 aprovació marc pressupostari a mig termini pels exercicis 2016-2018 
8. RA 2015/081 aprovació liquidació pressupost exercici 2014. 

 
- Mocions i declaracions polítiques 
 
1. Moció d’ERC de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil. 
 
- Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Abans de donar pas als assumptes inclosos a l’ordre del dia, el senyor Alcalde 
demana a tota la Corporació i al públic assistent al ple,fer un minut de silenci en senyal 
de condol per les víctimes de l’accident d’avió ocorregut dimarts als Alps francesos en 
el qual van perdre la vida 150 persones. 
 
Després de fer el minut de silenci la regidora d’ERC Sra. Conxita Padró demana la 
paraula i demana la suspensió del Ple en senyal de condol per l’accident. 
 
El senyor Alcalde, contesta que ja al migdia la regidora d’ERC li va preguntar si 
suspendria el Ple i que ja aleshores li va dir que la seva posició era fer un minut de 
silenci. Diu el senyor Alcalde que malgrat considera que efectivament es tracta d’una 
tragèdia perquè han perdut la vida 150 persones, i tots ens sentim afectats, sentim 
dolor per les famílies, la realitat és que cada dia al món passen tragèdies, precisament 
avui han donat la notícia d’un segrest de més de 100 dones i nenes a Nigèria, no 
obstant l’Alcalde dona la paraula a tots els grups per tal que manifestin la seva posició 
Per part del grup de la CUP, està d’acord amb el que ha dit el senyor Alcalde però 
també entendria si no es fes el Ple i estarà d’acord amb el que es decideixi. 



El grup de CiU també estan d’acord amb el que ha dit l’Alcalde i consideren que és 
suficient el minut de silenci però que també igual que la CUP, estaran d’acord amb el 
que es decideixi. 
 
L’Alcalde pren la paraula i diu que per les raons que ha explicat abans considera que 
s’ha de seguir amb el Ple. 
 
La regidora d’ERC s’excusa i abandona la sessió. 
 
La sessió del Ple continua amb 10 regidors i regidores presents. 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 28-01- 2015 
 
Es va aprovar per UNIANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 1 de data 
28/01/2015 
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFIC ACIÓ DE CRÈDIT 
2/2015 
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 98.500 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. 2/15 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i transferències de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és la baixa d’una altra partida de 
despesa.  
 
Fonaments de dret 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i l’ article 8 de les bases d’execució del Pressupost de la 
Corporació per l’ exercici 2015. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 17 de març de 2015 que consta a l’expedient i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 19 de març, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i transferències de crèdit, 
finançats amb la baixa de crèdit d’una altra partida de despesa. 



 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 2/15, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 

 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 341  62207 Pista poliesportiva zona tennis 0,00 20.000,00 20.000,00 

 

Total crèdits extraordinaris.......                    20.000,00 euros 

 

2/ Transferències de crèdits: 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 1532  62508 Senyalització viària 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

2 1532 62308 Maquinaria Brigada 12.000,00 2.000,00 14.000,00 

3 170 22626 Activitats Medi Ambient 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

4 2310  63201 
Adequació local biblioteca vella 

57.093,18 40.000,00 97.093,18 

5 311  22113 Manutenció d’animals 4.500,00 4.500,00 9.000,00 

6 323  21300 Manteniment maquinària escola bressol 500,00 7.000,00 7.500,00 

7 323 21200 Manteniment escoles 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

8 323 62501 Inventariable Llar d’infants 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

9 337  22710 Casals 40.000,00 5.000,00 45.000,00 

10 341  69203 Pista skate 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

 

Total altes de crèdits.......                           78.500,00 euros 

FINANÇAMENT  

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta de 
Decrement 

Consign ació 
definitiva 

1 1532  61913 Rotonda Ctra. BV-121-Pau Claris 415.465,14 98.500,00 316.965,14 

 



Total baixes de crèdits........                       98.500,00 euros 

 
Intervencions 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i amplia el dictamen i diu que: “Segons el conveni 
signat amb la Diputació per la subvenció de l’obra de la rotonda, la baixa que es 
produeix en l’obra se la queda l’ajuntament, això  ens permet alliberar 145.000e i els 
podem destinar a d’altres actuacions, per exemple:  la pista poliesportiva que hi ha a 
les piscines, el concessionari de les pistes de tennis i pàdel ens proposa habilitar-la 
per practicar-hi un altre esport, com potser, futbol platja, d’aquesta manera es genera 
més activitat a tot l’equipament, ens sembla que és una bona idea i l’ajuntament faria 
la inversió,ja que es tracta d’una propietat municipal i d’aquesta manera no hi haurien 
mals entesos, i es repercutiria amb un augment del cànon de la concessió. 
Obra Biblioteca Vella, aquesta partida ja existia en el pressupost anterior però al no 
poder-se adjudicar abans d’acabar l’any, i per tant al no haver una despesa compresa, 
la consignació ha passat al romanent general i ara un cop liquidat el pressupost es 
recupera aquest import. 
Pista d’skate tenim un avantprojecte que ha redactat un arquitecte que coneix aquest 
tema i més o menys ja sabem el que pot costar i per tant jo podem tirar-ho endavant. 
La partida de manutenció d’animals s’ha tingut que augmentar bàsicament perquè les 
factures de veterinari de l’any 2014 no s’han presentat fins el 2015.  
 
Intervé el regidor de la CUP, Aleix Solé i diu que “bàsicament estem d’acord amb 
aquesta modificació però voldria fer un parell de reflexions, en primer lloc sobre el 
tema de la inversió a la zona esportiva del tennis i pàdel si aquesta inversió porta un 
benefici al concessionari entenem que se li augmentarà el cànon, voldria saber amb 
quin import. 
En segon lloc, i relacionat amb aquest tema que sembla que hi ha esports de primera i 
esports de segona, ja que la reivindicació d’una pista d’skate fa anys que dura i s’ha 
tingut que esperar i esperar, i en canvi el futbol platja és la primera vegada que es 
planteja i ja ho tenim incorporat al pressupost. 
 
I també voldria afegir que potser el seu grup hagués fet un esforç més en polítiques 
socials” 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Josep Diaz i diu: “En relació a les obres que 
es volen fer a la pista poliesportiva no s’ha definit, no tenim cap projecte, tampoc s’ha 
definit en quant s’augmentarà el cànon. El nostre grup no ha donat mai i ara tampoc ho 
farà, un xec en blanc. 
En global no estem d’acord i donar més pressupost a una cosa que no sabem, no ho 
farem per tant votarem en contra. 
 
Contesta el senyor Alcalde, a la CUP diu:” Pel que fa a destinar més a polítiques 
socials, no es pot dir sense una proposta en concret aquest ajuntament ha anat 
augmentant les partides destinades apolítiques socials i precisament aquest mes la 
Diputació acaba d’aprovar una subvenció extraordinària de 59.000€ per finalitats 
socials que aquest ajuntament utilitzarà per aquesta finalitat. 
 
En quan a que hi ha esports de 1ª i esports de 2ª no hi vull entrar. 
La pista poliesportiva encara no està definit des d’un punt  de vista tècnic, el que es fa 
es dóna suport a una iniciativa que entenem que potser beneficiosa per tot el poble. 
  
Votació 
 



Sotmès a votació es va aprovar per 6 vots a favor (Grup socialista i CUP) i 4 vots 
en contra (Grup de CiU)  
 
 
3.- DICTAMEN RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSO RCI GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
ANTECEDENTS 

 
El Consorci del Bages per a la gestió de residus, del qual forma part aquest 
Ajuntament, té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i 
activitats, d’interès municipal i comarcal, en matèria de gestió de residus, de 
competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats en règim de 
concurrència i lliure mercat. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i d’altres mesures de reforma administrativa, estableix un termini de sis mesos 
per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, concretament a 
les establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, relatives a les causes i 
procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes d’aquest 
dret de separació i la liquidació del consorci. 
 
En data 1 de desembre de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria 
absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los,  a la 
citada Llei 15/2014. Aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu, ha estat 
sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 22 de desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de 
desembre de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no 
s’han presentat al·legacions.  
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del 
Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests 
Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de 
tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels 
Estatus del Consorci i d’acord amb el que estableix l’article 271 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, els articles 313 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens 
Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 15 de Llei 30/1990, de 26 
de novembre  de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,   
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 19 de març. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents, que requerirà el 
quòrum preceptiu de la majoria absoluta de membres de la Corporació,  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Ratificar  l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, en sessió de 1 de desembre de 2014, de modificació dels Estatuts 
per adequar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 



públic i d’altres mesures de reforma administrativa, els quals queden redactats 
conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.  
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i 
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin realitzar-se 
conjuntament i que siguin  necessaris per la seva tramitació. 

 
 

ANNEX 

Articles modificats 

Article 23.- Separació dels ens consorciats  

Qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci en qualsevol moment. 

L’exercici del dret de separació s’haurà de realitzar mitjançant escrit adreçat al Consell Plenari 
del consorci d’acord amb els requisits establerts a la normativa que sigui d’aplicació.  

Els efectes de l’exercici del dret de separació del consorci són els establerts a l’article 13 de la 
llei 15/2014, de 16 de setembre o normativa que la substitueixi, tenint en compte les següents 
consideracions: 

a) Al produir-se la separació el Consell plenari, per majoria simple dels vots, podrà 
acordar la continuïtat del Consorci, sempre almenys continuïn dues administracions i, si 
escau, procedir a determinar, d’acord amb el procediment que pertoqui, la nova 
adscripció a l’administració que sigui pertinent. 

b) La quota de separació, positiva o negativa, que correspon a qui exercita el dret de 
separació es calcularà d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo 
resultant del patrimoni net en el cas d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte 
que el criteri de repartiment serà proporcional al nombre d’habitants del municipi. 
Alhora, pel càlcul de l’esmentada quota de separació es tindrà en compte que l’ens que 
exercita la separació s’haurà de fer càrrec dels danys i perjudicis que ocasioni la seva 
separació sobre els costos i la viabilitat dels serveis consorciats així com estar al 
corrent del compliment de les obligacions i compromisos anteriors.  

c) No participaran en la quota de separació els ens consorciats a qui no se’ls hagi prestat 
serveis ni hagin realitzat aportacions econòmiques.  

d) El Consell plenari aprovarà la quota de separació que correspongui a qui exerciti el dret 
de separació  i acordarà la forma i condicions en que tindrà lloc el seu pagament o 
cobrament.  

e) L’efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota es negativa. 

Article 24.- Separació forçosa dels ens consorciats   

24.1. El Consell Plenari podrà acordar, per majoria absoluta de vots, la separació forçosa d’un 
ens consorciat. En aquests supòsit s’aplicarà pel càlcul de la quota de separació el previst a 
l’article 23 dels estatuts per la separació voluntària.  

Article 25.- Dissolució i liquidació del Consorci  

El Consorci es pot dissoldre per alguna de les següents causes:  

a) Compliment de la finalitat del Consorci.  

b) Mutu acord dels ens consorciats.  



c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.  

d) Separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant.  

e) Incompliment de l’objecte.  

f) Transformació del Consorci en un altre ens.  

g) Aquelles altres previstes a la normativa aplicable. 

L’acord de dissolució l’ha d’adoptar el Consell Plenari per  majoria de dues terceres parts dels 
vots emesos que, en tot cas, han de representar la majoria absoluta del nombre legal de vots, i 
ha de ser ratificat pels òrgans competents dels ens consorciats. A l’adoptar l’esmentat acord 
caldrà nomenar, per majoria simple de vots, un liquidador. A falta d’acord el liquidador serà el 
gerent del Consorci. 

El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspon a cada membre tenint en compte el 
següent: 

a) No participaran el la quota de liquidació els ens consorciats a qui no se’ls hagi prestat 
serveis ni hagin realitzat aportacions econòmiques.  

b) A més dels drets i obligacions existents, es tindran en compte les despeses i 
obligacions futures, com ara les de post clausura del dipòsit controlat o les derivades 
de l’adequada gestió ambiental dels serveis i patrimoni del consorci. 

c) El saldo net obtingut, positiu o negatiu, es repartirà en proporció als habitants de cada 
ens consorciat amb dret a participar a la quota de liquidació. 

El Consell plenari acordarà la forma i condicions de pagament de la quota de liquidació en el 
supòsit que aquesta resulti positiva, així com la possibilitat de reversió de les obres i 
instal·lacions a les administracions consorciades. 

Les entitats consorciades podran acordar, per majoria qualificada de dues terceres parts dels 
vots emesos, que en tot cas han de representar la majoria absoluta del nombre legal de vots, la 
cessió global d’actius i passius a una altre entitat jurídicament adequada amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del consorci.  

Intervencions 
 
L’Alcalde dóna la paraula a la secretària perquè expliqui el dictamen, la secretària pren 
la paraula i explica que recentment s’han aprovats lleis estatals que ha portat com a 
conseqüència l’adaptació dels estatuts del consorci a aquesta normativa, en un ple 
anterior es va haver d’aprovar l’adaptació dels estatuts a la LRSAL, i en aquesta 
ocasió a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa, i degut a que les lleis són de dates 
diferents no s’ha pogut fer la modificació simultàniament . 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per 9 vots a favor (Grup socialista i Grup de CiU) i 
1 abstenció (CUP), assolint el quòrum de majoria ab soluta.  
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PE R L’EXPLOTA-
CIÓ DEL BAR-RESTAURANT DE LES PISCINES MUNICIPALS 
 
ANTECEDENTS 
 



Atès que es creu convenient que el Bar-restaurant de les piscines anomenat 
“Mediterrània” pugui entrar en funcionament aquest estiu i atès que malgrat en 
ocasions anteriors el contracte de concessió no es va arribar a complir en tota la seva 
durada,  s’ha valorat que és més pertinent l’aprovació d’una nova convocatòria de 
concessió per una durada de deu anys més cinc de pròrroga, que la concessió 
exclusivament pel període d’estiu, tal i com s’havia manifestat en el ple anterior. 
  
És per això que es proposa l’aprovació d’un nou expedient de contractació per a 
l’adjudicació del contracte per l’explotació del Bar-restaurant de les piscines 
municipals. 

 
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 19-3-2015.  
 
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 5 
anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 10 anys, i amb un cànon de 7.200€ 
anuals. 
 
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) 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 i diu: “en un ple  anterior vaig dir que no es 
posaria sobre la taula  la licitació del Bar de les  piscines si no es plantejava 
algun projecte amb possibilitats, i de fet darreram ent s’han interessat algunes 
persones, per tant com que creiem que és positiu pe r Navarcles que torni a 
funcionar la Mediterrània ho tornem a portar al Ple . 
 
Proposaria una modificació als plecs, en relació a la durada del contracte i seria 
“Durada 5 anys prorrogable per cinc més”. 
 



Pren la paraula el regidor de la CUP  i diu: “ el n ostre grup hi està en contra i 
demana la retirada del dictamen. Pensem que aquest tema mereix una reflexió 
més profunda i no anar recuperant el fil d’un tema que s’ha provat ja dues 
vegades i no ha reeixit pot ser s’ha de replantejar  el model, tampoc creiem que 
sigui la funció d’un ajuntament tenir un Bar-Restau rant, creiem que hi hauria 
d’haver un valor afegit, hauria de ser un punt de d inamització. 
Per donar servei a la piscina n’hi hauria prou amb instal·lar un quiosc de 
begudes a baix i a dalt dedicar-ho més a un espai d ’esports i salut. 
Cal un debat amb més profunditat, l’espai te un pot encial molt més gran. 
Ens semblava bé que hi hagués inversió, el que dema naríem és que 
s’especifiqués quines inversions s’hi haurien de fe r. 
En definitiva nosaltres creiem que es segueix una l ínia errònia  i com s’ha dit 
demanem que es retiri.” 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU, Josep Díaz i di u que: “Nosaltres estem 
bastant d’acord amb el grup de la CUP, però també e ntenem que s’ha de tirar 
endavant les piscines, aquest és un plec de mínims tant pel cànon, que és molt 
baix, com perquè no hi ha cap inversió, creiem que s’hauria de definir un pla 
d’inversions, i si ara no es pot perquè seria preci pitat, doncs proposem que es 
redueixi la durada a tres anys i fer pròrrogues anu als. 
 
El senyor Alcalde contesta dient que aquest tema ja  està prou debatut i que 
manté la durada a cinc anys amb la pròrroga de fins  a 10 anys. 
 
 
Votació 
 
5 vots a favor (Grup socialista) i 
5 vots en contra ( 1CUP i 4CiU),  
 
El dictamen va resultà aprovat amb el vot de qualit at de l’Alcalde.  
 
 
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 2015/018 fins al 2015/082 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.  
 
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. 
 

1. RA 2015/027 aprovació Pla de Seguretat i Salut de les obres “Fase 2 mur de 
contenció estabilització talús escola Catalunya”. 

2. RA 2015/028 donar-se per assabentat de la interlocutòria del jutjat contenciós 
4, per la qual es declara la terminació i l’arxiu  per caducitat del procediment del 
recurs 134/2014 interposat per Joan Sarri. 



3. RA 2015/029 aprovar la compareixença en el recurs contenciós 552/2014 
interposat per les empreses SEITEC i PROMODITER contra l’acord de ple de 
data 20-10-2014 pel qual es va adjudicar el contracte d’obres “pavelló esportiu 
fases 1 i 2 de Navarcles “ a l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA 
S.L. 

4. RA 2015/036 aprovació el la de Seguretat i Salut de les obres “Reforma vorera 
carrer Mossèn Sebastià Toscas i prolongació carrer Solsonès”. 

5. RA 2015/065 contractació amb caràcter d’urgència de Núria Pareja en 
substitució Dolores Leiva durant període de baixa. 

6. RA 2015/074 contractació amb caràcter d’urgència Estela Robles Salguero en 
substitució Jordi Pierola de baixa per accident laboral. 

7. RA 2015/076 aprovació marc pressupostari a mig termini pels exercicis 2016-
2018 

8. RA 2015/081 aprovació liquidació pressupost exercici 2014. 
 
 
MOCIONS 
 
- MOCIÓ D’ERC DE SUPORT AL BANC D’ADN PER LES IDENTIF ICACIONS 

DELS DESPARAREGUTS A LA GUERRA CIVIL 
 
 
Aquesta moció no es va debatre per no estar present  la regidora d’ERC.  
 
- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER DEMANAR L’ENDREÇA I  NETEJA 

DE L’ESPAI DE LA COLÒNICA CLARASSÓ 
 
La Colònia Clarassó és una antiga colònia industrial situada a la llera del riu Calders al 
terme municipal de Monistrol de Calders. Abandonada des del 2005 l’antic recinte 
fabril ha estat objecte de múltiples robatoris cosa que ha provocat l’enfonsament d’una 
part important de l’estructura deixant al descobert i a l’accés de tothom materials 
contaminants i perillosos com amiant o fibra de vidre. Actualment és propietat del 
BBVA, Catalunya Banc i el Fons Català de Finances. Arran de les ventades del mes 
de desembre molta de la fibra de vidre va quedar escampada per l’entorn del recinte, 
molta de la qual també ha anat a parar dins del curs del riu. Aquest fet va provocar una 
cert presència mediàtica i molts mitjans de comunicació es van fer ressò del mal estat 
en que es troba el recinte i la presència de materials contaminants a tot l’entorn de la 
fàbrica. Des de les fortes ventades del desembre ja han passat més de 3 mesos. És 
cert que durant aquests mesos, l’ajuntament de Monistrol ha fet alguns gestos per 
intentar trobar una sortida a la situació, però la realitat és que sobre el terreny res ha 
canviat.  
 
Navarcles pel simple fet de ser un dels 3 municipis, juntament amb Monistrol i Calders, 
per on passa el riu Calders és part afectada en el problema. Qualsevol municipi té el 
dret i el deure de vetllar per mantenir el seu entorn en unes condicions ecològica i 
biològicament sanes. La situació de la Colònia Clarassó posa en qüestió això i la fibra 
de vidre que, després de caure dins del curs del riu s’hi va dissolent, fan inexcusable la 
necessitat de Navarcles d’exigir l’immediata endreça i neteja de l’espai de l’antiga 
colònia. A més a més el Calders, al seu pas per Navarcles, també s’utilitza com a punt 
de captació d’aigua de boca, cosa que fa imprescindible i inajornable aquest 
sanejament. Sense anar més lluny, al mateix mes de desembre Navarcles va captar 
43 m3 diàries d’aigua del riu Calders amb aquesta finalitat. I tot això sense mencionar 
la funció que juga el riu dins l’articulació del municipi i el seu ús com a reg i com a 
espai de lleure entorn la zona del Llac. 
 



És per tot això que demanem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
 
1. Mostrar el suport d’aquest ajuntament a l’Ajuntament de Monistrol de Calders per qualsevol 
gestió que calgui fer per garantir el manteniment i la neteja de l’espai de la Colònia Clarassó.  
2. Exigir a l’Ajuntament de Monistrol de Calders que faci tot el possible perquè en un període de 
temps el més breu possible s’aconsegueixi endreçar i netejar l’espai de la Colònia Clarassó i el 
seu entorn. 
3. Demanar a l’Ajuntament de Monistrol de Calders que, davant la gravetat dels fets aquí 
exposats i la indefensió en que es troba un ajuntament petit alhora de resoldre problemes com 
aquest, presenti denuncia a la fiscalia de medi ambient.  
 
Intervencions  
 
L’Alcalde explica que ha parlat amb l’Alcalde de Monistrol de Calders i que estan fent 
gestions, també diu que.” hi ha d’haver un respecte institucional, no puc exigir res a un 
alcalde d’un poble veí en tot cas jo personalment no crec que ho hagi de fer no li diré a 
un altre alcalde com ha de portar els temes del seu municipi, crec que la moció hauria 
d’anar encaminada a donar suport a les gestions que es puguin estar fent des de 
l’ajuntament que no pas amb un to de recriminació.” 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU, Josep Díaz i diu: “Nosaltres tampoc estem d’acord 
amb el to i proposem retirar els punts 2 i 3 . 
 
Intervé Aleix Solé i diu que precisament el que vol posar de manifest la moció és que 
l’ajuntament no ha fet prou  i es vol apretar una mica  
 
El Sr.Ramon Serra del grup socialista va proposar que el punt 2 en lloc canviar “exigir” 
per “demanar “, i suprimir el punt 3 
El grup de CiU també va estar d’acord amb l’esmena. 
 
El senyor Aleix Solé no va estar d’acord amb l’esmena i va dir que mantenia la moció 
tal com l’havia presentat. 
 
L’esmena va ser aprovada per 9 vots a favor (Grup socialista i CiU) i 1 en contra (CUP) 
 
A continuació es van sotmetre a votació els següents: 
 
ACORDS 
 
1. Mostrar el suport d’aquest ajuntament a l’Ajuntament de Monistrol de Calders per 
qualsevol gestió que calgui fer per garantir el manteniment i la neteja de l’espai de la 
Colònia Clarassó.  
 
2. Demanar a l’Ajuntament de Monistrol de Calders que faci tot el possible perquè en 
un període de temps el més breu possible s’aconsegueixi endreçar i netejar l’espai de 
la Colònia Clarassó i el seu entorn. 
 
Votació 
 
Es va aprovar amb 9 vots a favor (Grup Socialista i CiU) i 1 vot en c ontra (CUP)  
 
 



- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER DEMANAR LA CREACIÓ D’UNA 
ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA 

 
La participació dels ciutadans en la política és un tema cada vegada més important si 
volem fer de les institucionals espais permeables capaços de vehicular directament les 
necessitats dels ciutadans. Amb aquest objectiu molts ajuntament, inclòs el de 
Navarcles, s’han dotat de mitjans per fer més participativa la gestió pública. 
L’ajuntament de Sallent ja fa uns mesos que, inspirat en el reglament de funcionament 
que regula la participació del nucli de Cabrianes, van crear una Assemblea Municipal 
Oberta (AMO) per el nucli de Sallent. Després de seguir de prop aquesta experiència 
creiem que podríem fàcilment importar aquest model a Navarcles i crear aquí també la 
nostra pròpia AMO. 

Aquesta AMO hauria de ser un espai de trobada capaç de vehicular i organitzar la 
ciutadania, un espai d’informació, estudi i debat entre l’administració, els ciutadans i 
les entitats. És per això que hauria d’estar integrat pels representants del teixit 
associatiu, persones a títol individual, càrrecs electes i tècnics municipals. La funció de 
AMO seria de caràcter vinculant en les competències que se li concedeixin i consultiu i 
informatiu en la resta. Operativament ha de tenir capacitat per formular propostes, 
emetre informes, sol·licitar i rebre informació i vetllar per l’eficàcia en la prestació de 
serveis.   

Es per tot això que proposem al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD 

_ Elaborar un reglament de funcionament per l’Assemblea Municipal Oberta de 
Navarcles en un període no superior a 3 mesos seguint la filosofia descrita a la part 
dispositiva de la moció. 

La senyora Secretària va intervenir per informar que donada la convocatòria 
d’eleccions municipals no hi hauria temps material per redactar i aprovar per aprovar 
un reglament.  
 
Per part del grup de CiU, el senyor Josep Diaz, va dir que és un tema que no hem 
pogut estudiar i que a lo millor si s’estudia més a  fons el ROM és un tema que es 
contempla però que no s’ha desenvolupat prou, nosal tres ens abstindrem 
 
Per part del grup dels socialistes el senyor Ramon Serra diu que “aquesta és 
una qüestió de concepció, no de simple funcionament , ara no és el moment si no 
que ho ha de ser quan s’inicia la legislatura amb t ots els grups municipals, a 
més també hi ha coses que es diuen a la moció que t inc els meus dubtes que 
siguin legals, una associació no pot treure competè ncies al ple municipal.” 
 
El regidor de la CUP, Aleix Solé va dir que no reti rava la moció, “potser no es 
podria aplicar però podem deixar envestats temes pe ls propers regidors, també 
s’aproven projectes i no es fan les obres.” 
Intervencions  
 
 
Votació 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per 1 vot a favor (CUP), i 9 abstencions 
(Grup Socialista i CiU) 
 



 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
Per part del regidor de la CUP, Aleix Solé es formu len les següents preguntes: 
 

1) Com està el tema de les prospeccions als terreny s de DRESCA? 
 
Contesta l’Alcalde i diu que no han rebut els resultats però que tenen constància que ja 
estan elaborant l’informe. 
 

2) Pressupost participatiu, des del setembre que en  parlem i no s’ha 
executat. 

 
Contesta l’Alcalde diu que l’opció guanyadora va ser per l’escola i s’ha de seguir el seu 
calendari no es poden fer obres quan hi ha nens, a més sembla ser que hi ha un tema 
d’humitats que s’ha de resoldre abans de començar.  
 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.15 hores del dia 25 de març, 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 
 
 


