
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 9/2015 
Dia: 29-09-2015 
Inici de la sessió: 20 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  
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 
Josep Díaz i Leiva  
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia 29 de setembre 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 9 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: 
 



 
 
1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió del dia 28 de juliol de 2015 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 

1. Dictamen expedient modificació de crèdits pressupost municipal 6/15 
2. Dictamen obertura establiments comercials de dos dies festius per l’any 2016 
3. Dictamen relatiu l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles com a la única 

vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de l’Ajuntament de Navarcles i als seus 
plans de protecció. 

4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 1-9-2015 d’adhesió dels 
municipis del Pont de Vilomara i Sant Fruitós de Bages al conveni servei taxi. 

 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
• Donar compte de la diligència d’ordenació del Jutjat Contenciós Administratiu 13 

Barcelona declarant caducat el recurs contenciós administratiu núm. 552/2014 B interposat 
per Servei d’Instal.lacions tècniques l’Empordà SL (SEITEC) i Promediter SL 

• Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde relatives a personal: 
− RA 2015/220 contractant a Andrea Jiménez Viva per substituir la cobertura del lloc 

de treball de la Sra. Dolores Leiva (treballadora familiar) 
− RA 2015/231 contractant a Joana Escalé Roca i Ana Domene Soto com 

educadores de l’Aula Socioeducativa durant curs escolar 15/16 
C. MOCIONS 
 
- Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
mediterrània. 
 
Precs i Preguntes 
 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 28/09/2015 
 
Es va aprovar per UNANIMITAT  l’acta de la sessió ordinària número 8 de data 
28/09/2015 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- DICTAMEN EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST 
MUNICIPAL 6/15 
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 75.500,00 euros  i  sent insuficient el 
crèdit consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent, l'Alcalde d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 



La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 6/15 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 
 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és les baixes d’altres partides de 
despeses. Els crèdits extraordinaris són per un import de 14.500,00 euros i els 
suplements de crèdits per l’import de 61.000,00 euros. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 17 de setembre de 2015, que consta a l’expedient, i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 22 de setembre, aquest 
alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, 
finançats amb baixes de crèdit d’altres partides de despeses. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 6/15, 
dins el pressupost vigent, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 2310 62510 Mobiliari dependencies Serveis Socials 0,00 7.000,00 7.000,00 

2 326 63209 Adequació local aula percussió  0,00 7.500,00 7.500,00 

 
Total crèdits extraordinaris.......                    14.500,00 euros 
 
 
2/ Suplement de crèdits: 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 2310 22699 Gent gran 12.000,00 5.000,00 17.000,00 

2 2310 63201 Adequació local biblioteca vella 97.093,18 20.000,00 117.093,18 

7 341 63206 Inversió pavelló 1.784.167,84 36.000,00 1.820.167,84 

 
Total altes de crèdits.......                           61.000,00 euros 
 
 
FINANÇAMENT  
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta de Consignació 



Decrement  definitiva  

1 1532 61914 Pont dels Pescadors 17.200,00 3.500,00 13.700,00 

2 1532 61915 Parc Assemblea Catalunya 20.000,00 20.000,00 0,00 

3 165 63300 Inversions enllumenat 30.000,00 12.000,00 18.000,00 

5 333 62501 Inventariable centre cultural 15.000,00 5.000,00 10.000,00 

6 932 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 61.000,00 35.000,00 26.000,00 

 
Total baixes de crèdits........                      75.500,00 euros 

 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
El Sr. Alcalde comenta que aquesta modificació de crèdits afecta a diferents coses que 
estan en marxa i que s’han produït alguns canvis. Els esmenta ràpidament: 
 
“A nivell de Serveis Socials, el cas del mobiliari que no s’havia calculat  
 Al Centre Cultural es vol adequar una aula de percussió, perquè on es feia ara 
l’aïllament acústic era insuficient. 
El tema de la partida de la gent gran: una de les factures de l’any passat ha entrat en 
el pressupost d’aquest any, i ha estat això el que ha fet desballestar el pressupost 
d’aquest any. 
Hi ha el tema de l’adequació de la Biblioteca vella, és conseqüència d’un error tècnic. 
Es va preveure que s’aprofitaria els aparells d’aire condicoat que havien de servir per 
calefacció i a l’hora de la veritat només eren aparells d’aire fred, per tant s’han hagut 
de posar aparells nous pel tema de la calefacció. 
 
En el cas del pavelló, hem volgut fer una segona fase, obres planta de sobre els 
vestidors, ja prevista amb 80.000 euros, però han sortit algunes despeses que no hi 
contaven: direcció d’obres, ..., i és la petita part que falta per complementar la partida 
per la compra de material esportiu” 
 
Explica de quines partides surten aquests diners i seguidament dóna la paraula als 
portaveus dels grups municipals 
 
Intervencions: 
 
Portaveu d’ERC, Conxita Padró manifesta que es continua improvisant i exposa que 
en relació a les obres de la biblioteca vella (serveis socials) el primer pressupost va ser 
de 60.000€, el primer projecte era de 140.000 €, més tard va ser de 120.000 €, 
després de 97.000 € i al final seran 117.000 €. Respecte al pavelló: igual, és un nyap i 
continua seny un nyap. El parc de l’Assemblea de Catalunya, ja estava pressupostat 
pel 2014 i al final no s’ha fet res i tot els diners han anat a parar aquí. És per tot això 
que no aproven el dictamen. 
 



Pren la paraula el portaveu d’IC-EU, Josep Roda i diu que ells no van participar en la 
elaboració del pressupost 2015, però tot i així comenta que hi ha el tema de la gent 
gran que no entenen o que no troben coherent. Respecte a l’enllumenat creuen que no 
s’ha de treure, s’hauria d’invertir en la zona comercial. Comenta també que el tema de 
recaptació no li quadra amb el què té, allà hi figuren 72.500. Respecte al tema del 
pavelló diu que no saben què aproven, perquè no han vist cap projecte.  
Manifesta que tot i així, i per coherència en el que han exposat al principi, no haver 
participat en la redacció del pressupost, el seu vot serà una abstenció. 
 
El portaveu de la CUP, Aleix Solé, manifesta que s’abstindran. No troben que la 
modificació de crèdit sigui improvisada, és una gestió de l’ajuntament, va més lligat a 
com s’elabora el pressupost però després el resultat final és que algunes partides 
s’acaben executant i altres no. És el cas del Parc de l’Assemblea de Catalunya. En el 
seu dia hi va haver mobilització d’alguns veïns i es va decidir guardar la partida per 
arreglar aquest parc, però ara no es compleix. Entenen que el dia a dia és molt 
complex i que a vegades es prioritzi unes coses o unes altres, però és en aquests 
casos que s’hauria de ser més respectuós i curós. 
 
 
Pren la paraula el portaveu de CDC, Josep Corrons i diu que el seu grup no és 
partidari de que les modificacions de crèdit siguin una eina habitual de funcionament. 
Aquesta forma de fer acaba desvirtuant el pressupost que es va aprovar. Posa com 
exemple la modificació de crèdit que l’equip de govern va portar al Ple de març per 
arranjar la pista poliesportiva de les pistes de tennis i que ara no es farà. No estan 
d’acord amb l’augment dels costos de la biblioteca vella, així com creuen que lo del 
pavelló hauria d’estar inclòs en l’adjudicació de la fase 2 (adjudicada el passat mes 
d’octubre). Respecte a l’enllumenat el seu partit és partidari de millorar l’enllumenat 
públic i diu que no serà possible si es proposa rebaixar la partida i deixar-la a zero. No 
entenen tampoc que se’ls demani anular la partida prevista per arranjar el Parc de 
l’Assemblea. Per aquests motius manifesta que el seu vot serà negatiu. 
 
L’Alcalde fa una reflexió: les modificacions de crèdit són una eina de gestió quotidiana. 
Pel què fa al tema de la gent gran comenta que és quan van arribar les últimes 
factures que es va veure que ja no hi havia diners.  
Respecte a l’Aula de percussió diu que al créixer l’escola de música i la dinàmica de 
l’escola cultural, és quan ha aparegut un conflicte, música amb activitats més 
relaxades. És per això que s’ha decidit adequar un espai.  
Sobre la Biblioteca Vella exposa que per una part els costos són diferents a l’empresa 
pública, són més elevats, les obres s’han d’adaptar a normatives.  
Amb el tema del pavelló manifesta que es decideix anar a poc a poc. Diu que no es pot 
pressupostar una nova obra fins que no vegi la baixa que hi haurà. Els diners que es 
treuen són de romanent, que només es podien treure si anaven a via pública.  
El parc de l’Assemblea de Catalunya diu que li sap greu treure-ho, però que no té 
altres recursos per acabar el què ja té començat.  
 
Contestant al  el Josep Corrons respecte la modificació de crèdit per arranjar les pistes 
de tennis que no es va fer perquè no hi havia de temps de poder-ho tenir per l’estiu a 
més d’altres consideracions que va manifestar el concessionari de l’espai. 
 
Aleix Solé demana fer un petit comentari. “Entenc que contempleu en el pressupost del 
2016 una partida pel parc de l’Assemblea” 
 
L’Alcalde li respon que hi ha voluntat que es faci, però s’ha de parlar. 
 



Abans d’acabar l’Aleix Solé, i sobre el comentari que s’ha dit abans sobre que lo de 
l’aire condicionat era un error tècnic, i diu que en el seu dia l’arquitecte municipal ja va 
dir que en el pressupost que s’havia col.locat la partida de la biblioteca vella no n’hi 
hauria prou. Que la partida consignada inicialment ja era baixa.” 
 
Josep Corrons vol aclarir que quan deien lo de les modificacions de crèdit, no es 
refereixen a les modificacions de crèdit ordinàries, es refereixen a les modificacions de 
crèdit (inversions) que es podien haver previst  
 
Votació: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  5     5 
Vots en contra   3   1 4 
Abstencions    2 1  3 
 
El dictamen queda aprovat per 5 vots a favor, 4 vots en contra i 3 abstencions. 
 
2.- DICTAMEN OBERTURA ESTABLIMENTS COMERCIALS DE DO S DIES 
FESTIUS PER L’ANY 2016 
 
Motivació 
 
- La Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció estableix en el seu article 1.2c) el següent: 
 
“El nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments comercials 
és de vuit l’any. Cada Ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial 
municipal, que s’han de comunicar d’acord amb el que s’estableixi una ordre del departament 
competent en matèria de comerç.” 
 
- En el DOGC número 6883 del dia 2-6-2015 s’ha publicat l’Ordre EMO/156/2015, de 
22 de maig, que estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en 
diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017, l’article 5 estableix que els 
Ajuntaments han de comunicar davant la Direcció General de Comerç els dos dies 
festius addicionals d’obertura autoritzada abans del dia 30 d’octubre en el cas de l’any 
2016.  
 
L’Associació de botiguers i comerciants de Navarcles UBIC, ha proposat com a dies 
festius d’obertura dels establiments comercials del municipi de Navarcles el 25 de 
març i el 16 de maig de 2016 tot això aquest Alcalde proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- APROVAR com a dies festius addicionals d’obertura dels establiments 
comercials del municipi de Navarcles per l’any 2016 el 25 de març i el 16 de maig. 
 
Segon.-   COMUNICAR aquesta resolució a la Direcció General de Comerç i a tots els 
establiments comercials del municipi. 
 
Votació: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  5 3 2 1 1 12 
Vots en contra       - 



Abstencions       - 
 
El dictamen s’aprova per UNANIMITAT 
 
3.- DICTAMEN RELATIU A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D E PROTECCIÓ 
CIVIL DE NAVARCLES COM LA ÚNICA VINCULADA FUNCIONAL MENT A 
L’AUTORITAT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE NAVACLES I  ALS SEUS 
PLANS DE PROTECCIÓ. 
 
ANTECEDENTS 
 

1. La Junta de Govern Local en la seva sessió de data 1 d’abril de 2015 i a petició de 
José Manuel Garcia de la Torre, acutuant en representació de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles, i als efectes d’inscripció d’aquesta 
Associació al Registre d’Associacions i Entitats de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya,  va acordar: 

 
Primer.-  MANIFESTAR que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles esta 
vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de l’Ajuntament de Navarcles i als plans de 
protecció. 
 

2. Que per part de la Generalitat de Catalunya els hi requereixen l’acord del Ple de la 
Corporació del reconeixement d’aquesta Associació. 

 
Aquest Alcalde-President proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- RECONÈIXER  a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles 
com a la única vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de l’Ajuntament de 
Navarcles i als seus plans de protecció. 
 
SEGON.- PRENDRE CONEIXEMENT que segons instància presentada per 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles, han estat nomenats els 
següents membres: 
 

Nom i Cognoms  NIF 
José Manuel Garcia de la Torre 39376779C 
Aleix Mas Gost  77741883C 
Elisabet Julia Pereña 46062008T 
Sandra Ferreira Olivar 43725037J 
Jose Manuel Del Sar Pareja 77741852N 

 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al senyor José Manuel García de la Torre, com 
a representant de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Navarcles, i emetre el 
corresponent certificat als efectes de la seva presentació al Registre d’Associacions i 
Entitats de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya 
 
L’alcalde exposa que a Navarcles només hi pot haver una associació de protecció civil 
i que la Generalitat ha intentat ordenar tot aquest tema, intentant que no hi hagi 
proliferació. Comenta que un grup de voluntaris ha engegat aquest procés i que 
encara s’està negociant el conveni. Posa com exemple que és el mateix que els AVES 
de Sallent. I diu que l’únic que s’aprova és el reconeixement d’aquesta entitat  
 
Intervencions: 



 
Pren la paraula el portaveu d’IC-EV, Josep Roda, i pregunta si la Junta de Govern té 
aquesta competència delegada, perquè es va fer l’ aprovació per la Junta de Govern. 
 
Respon la secretària que només demanaven un document de l’ajuntament per poder 
fer els cursos, perquè fins que no tinguessin els cursos no es podien reconèixer com 
entitat.  
 
Per reconèixer a l’Associació com a tal la  Generalitat es demana que sigui el Ple de la 
Corporació que reconeix-hi l’entitat. 
 
Demana el Sr. Josep Roda si els AVES de Sallent ja no actuaran, per no duplicar 
despeses. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé, entenen que es cancel.la el conveni 
amb els AVES (quan s’hagi creat el cos). Demana si es podria mancomunar una 
associació d’aquestes en diferents municipis (tal com es fa amb l’ADF), per tal 
d’optimitzar costos a nivell de material.  
 
Respon el portaveu de SUMEM, Ramon Serra, i diu que la llei dels grups de protecció 
civil han d’estar adscrits a un municipi, i només a un. 
 
Pren la paraula el portaveu de CDC, Josep Corrons, i comença felicitant a la gent que 
ha tingut la iniciativa de tirar-ho endavant. Demana si l’aprovació del conveni serà per  
la Junta de Govern o per Ple. 
 
Respon la Secretària i diu que la competència és per la Junta de Govern Local però 
res impedeix fer-ho per Ple. 
 
Votació: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  5 3 2 1 1 12 
Vots en contra       - 
Abstencions       - 
 
El dictamen és aprovat per UNANIMITAT 
 
4.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL DE DATA 
1/9/2015 D’ADHESIÓ DELS MUNICIPIS DEL PONT DE VILOM ARA I SANT 
FRUITÓS DE BAGES AL CONVENI SERVEI TAXI. 
 
Aquest Alcalde informada a la comissió informativa permanent del dia 22 de setembre 
de 2015, sotmet al Ple la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
RATIFICAR  l’acord de la Junta de Govern del dia 1 de setembre de 2015 i que 
transcrit literalment diu: 
 
“En data 11 d’agost de 2015 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Navarcles dos escrits del 
Servei Territorial de Transports de Barcelona en els que ens comuniquen que els Ajuntaments 
de Sant Fruitós de Bages i El Pont de Vilomara i Rocafort han demanat la incorporació al 
conveni de cooperació intermunicipal signat en data 27 de maig de 2014 entre diferents 



ajuntaments de la comarca del Bages, per a la prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit 
del seu municipi. 
 
L’Ajuntament de Navarcles és un dels municipis signants d’aquest conveni i és per això que 
ens sol·liciten que en el termini de 30 dies, des de la recepció de l’escrit l’ajuntament de 
Navarcles es manifesti sobre la petició d’aquests ajuntaments.  
 
Atès que el proper Ple ordinari es celebrarà el dia 29 de setembre i haurà transcorregut el 
termini per a respondre l’esmentada sol·licitud. 
 
L’Alcalde accidental proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

PRIMER.- MANIFESTAR el vist i plau de l’Ajuntament de Navarcles a la sol·licitud dels 
ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i del Pont de Vilomara i Rocafort, per a la seva 
incorporació al conveni de cooperació intermunicipal signat en data 27 de maig de 2014 entre 
diferents ajuntaments de la comarca del Bages, per a la prestació conjunta del servei del taxi 
en l’àmbit del seu municipi. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Servei Territorial de Transports de Barcelona. 
 
TERCER.- SOTMETRE l’acord a la ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.” 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula el portaveu de IC-EV, Josep Roda i demana que si és competència del 
Ple perquè es va aprovar en la Junta de Govern Local. 
 
Respon la Secretària i diu que ja es va explicar a la comissió Informativa, que a l’escrit 
de la Generalitat es donaven uns dies per prendre l’acord, si l’Ajuntament no adoptava 
l’acord s’entenia que no s’estava d’acord. El termini era a finals d’agost, i com que el 
Ple no era fins a finals de setembre va ser per això que es va passar per la Junta de 
Govern Local i a ratificar pel Ple. 
 
Portaveu de CDC, Josep Corrons demana si es podria saber quins pobles hi ha en 
aquest conveni? 
 
La Secretària respon i anomena tots els pobles que formen part d’aquest conveni 
 
Votació: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  5 3 2 1 1 12 
Vots en contra       - 
Abstencions       - 
 
El dictamen s’aprova 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 2015/198 fins al 2015/243 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. 
 
 

• Donar compte de la diligència d’ordenació del Jutjat Contenciós Administratiu 
13 Barcelona declarant caducat el recurs contenciós administratiu núm. 
552/2014 B interposat per Servei d’Instal.lacions tècniques l’Empordà SL 
(SEITEC) i Promediter SL 

• Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcalde relatives a personal: 
− RA 2015/220 contractant a Andrea Jiménez Viva per substituir la cobertura 

del lloc de treball de la Sra. Dolores Leiva (treballadora familiar) 
− RA 2015/231 contractant a Joana Escalé Roca i Ana Domene Soto com 

educadores de l’Aula Socioeducativa durant curs escolar 15/16 
 
 
MOCIONS 
 
MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REGUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS DE LA MEDITERRÀNIA 
 
L’Alcalde exposa que els diferents grups municipals van acordar presentar aquesta  
moció i de dóna la paraula a la Regidora de Serveis Socials, Laura Palomino que 
llegeix la moció: 
 
Des de l’Ajuntament de Navarcles, es proposa l'adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.  Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar 
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen 
obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que 
proposa Stop Mare Mortum. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon.  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 



formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, plans d'acollida municipals per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart.  Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei 
a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè.- Estudiar quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol.licitants 
 
Sisè.  Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè.  Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, 
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una 
veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     
 
Dotzè-. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé i comenta que hi ha com dues 
mocions que volten sobre el mateix tema i demana que es fusionin les dues mocions i 
proposa afegir dos punts i mig i que són: 
Afegir un subpunt al primer punt: “treballar per ampliar el concepte de refugiada, en la 
línia del que proposa Stop Mare Mortum”, afegir un segon punt “facilitar 
l’empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i 
conseqüentment garantir l’accés als serveis bàsics” i afegir un tercer punt “formar part i 
participar de la Xarxa de Municipis Acollidors” 
 
Portaveu de CDC, Josep Corrons, diu que estan d’acord amb el primer punt i el últim 
que ha comentat l’Aleix, el punt del mig si està definit per llei no cal. També demana 
respecte al punt 5è si hi ha alguna cosa prevista perquè algunes entitats de Navarcles 
els hi ha demanat. 
 



Pren la paraula la Regidora de Serveis Socials, Sandra Palomino es va posar en 
contacte amb Càrites i valoraven estudiar de quins recursos disposen. Pel què fa a les 
esmenes estan conforme. 
 
Josep Corrons demana si està previst fer algun tipus de comissió per donar suport 
vehicular o articular el què pugui arribar. 
 
L’Alcalde contesta que “hem d’esperar a veure què passa”.  
 
Es vota l’esmena: 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
Votació del dictamen principal amb al incorporació de l’esmena: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  5 3 2 1 1 12 
Vots en contra       - 
Abstencions       - 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
ERC, Conxita Padró 
 
1.- Des dels grups municipals d’Esquerra, Iniciativa i Cup “voldríem mostrar el nostre 
total desacord amb la permissivitat d’aquest Ajuntament perquè el nostre municipi 
s’instal.li i actuï un circ que utilitza els animals com a reclam. Mentre altres pobles i 
ciutats ja han prohibit la instal.lació als seus municipis d’aquest tipus d’espectacles, 
Navarcles ho segueix permetent. Creiem que ha arribar el moment de fer reflexions 
series sobre aquests temes i acabar amb aquests fets. Els nostres grups municipals 
defensen un poble lliure d’aquest tipus d’espectacles, i esperem que des del govern es 
prenguin les mesures en aquest sentit” 
 
Contesta l’Alcalde i diu que des de l’escola han portat els alumnes a veure els animals. 
 
Ramon Serra comenta que es va aprovar una llei al parlament que no entra en vigor 
fins d’aquí dos anys. Quan va demanar permís el circ, es va fer anar a SEPRONA amb 
els Agents Rurals i els van comunicar i ens ho van signar un escrit on no estàvem 
d’acord que fessin espectacles ni exhibicions amb animals i s’han compromès. 
 
 
IC-EV, Josep Roda 
 
1.- Es poden modificar el tema dels gàlibs de la plaça vella, es pot discutir la comissió 
de mobilitat? 
 
Ramon exposa que hi ha molts problemes amb els balcons. Sempre es pot parlar i es 
troba alguna altre solució. 
 
2.- Bisons americans (fures) que es mengen les gallines. S’haurien d’avisar als rurals 
perquè posin trampes. 
 
3.- Fira nova de tardor. En quina partida pressupostaria 



 
Contesta l’Alcalde: el que queda de la partida de festes 
 
Pren la paraula la Regidora de Festes, Clara Puig i diu que la fira de la Castanya es va 
deixar de fer. Juntament amb l’Eduard Padró i la Clara Cases es va decidir fer un 
mercat de tardor i donar un altre volta. La idea de fer la fira és a cost 0, i de moment 
s’està aconseguint.. 
 
L’alcalde comenta que una empresa de Navarcles, Lleure 2000, munta el “Caça Tió”. I 
l’últim cap de setmana del caça tió, 19 de desembre, es farà l’acte fira tió. 
Es busca diferents idees: coses senzilles, amb medis senzills, costos senzills... amb la 
idea que tinguem alguna fira o algunes festes que puguin ser referència, almenys, dins 
de la comarca 
 
CUP, Aleix Solé 
 
1. Hi ha contradicció amb la instal.lació del circ i l’article 9 i article 40 de l’ordenança 

municipal de la tinença d’animals. 
 
 
CDC 

Josep Corrons 
 
1. Demana com està la instal.lació fibra òptica al poble. 
 
L’Alcalde comenta que esperarem a octubre per veure quins plans d’expansió tenen 
previst fer telefònica, si aniran més enllà de Sant Fruitós de Bages.  
 
2. Si hi ha algun compromís establert per rebre les actes de les JGL 
 
Respon la Secretaria que les actes s’envien quan s’han aprovat. 
 
 

M. Carme Alòs 
 
1. Felicita el gran índex de participació del poble en les eleccions del 27 de setembre. 

Vol fer arribar també a la Selènika el grau d’implicació i orgullosos que passegi el 
nom de Navarcles, i felicitar també a l’UBIC per la recent campanya de la targeta. 
En l’apartat de precs, demana a l’equip de govern que el màxim de lo que es 
pugui, les compres siguin amb gent de Navarcles. Hi ha una factura d’un fotògraf 
de Sant Fruitós quan aquí a Navarcles n’hi ha dos.  
Demana a la Regidora de Benestar Social: ens agradaria saber quants usuaris es 
podran beneficiar del programa RUBIK que el Consell Comarcal està portant a 
terme. 
 

Sandra Palomino contesta que s’acaba de contractar la tècnica de Navarcles. S’ha 
passat una quarantena de persones. D’empreses s’està fent la prospecció 
 
Sandra Palomino vol anunciar que a partir del 13 d’octubre hi haurà una nova 
treballadora social. Contractada a través del projecte de la subvenció de la Diputació. 
 
 

Eduard Padrós 
 
1. Vol saber si la Secretària encara està a l’Ajuntament de Navàs i fins quan hi estarà. 



 
La secretària contesta afirmativament però que ja va dir que era temporal sense una 
data concreta 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21:20 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 
 
 
 

 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integran t de l’acta de la sessió l’arxiu:          
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La Secretària 


