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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 28 DE GENER DE 2015 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 1 
Dia: 28-01-2015 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 21.30 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Josep Díaz i Leiva  
Anna Sentias i Coromina  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Venanci Pellicer i Perich  
Ramon Riba i Argelaguet  
Enric Moral i Serrano  
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia 28 de gener 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  1  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 actes sessions anteriors dies 26/11 i 16/12.  
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2.- Dictamen aprovació dels dos dies festius addicionals any 2015 per l’obertura dels comerços 
del municipi de Navarcles. 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

1. Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau en 
concret:: 

 
1. RA/2014/303 Aprovació conveni entre aquest Ajuntament, el Consell Comarcal 

del Bages sobre sistema tarifari integrat de lATM any 2014. Import anualitat 
2.363,62. 

2. RA/2014/305 contractació del 9/12 al 5/1/15 de Núria Pareja per substitució 
treballadora familiar 

3. RA/2015/010 contractació Laia Guilanyà substitució professora piano baixa per 
malaltia 

4. Acord Junta de Govern Local data 22/1/2015 sobre actualització pressupost 
Xarxa Clavegueram carrer de la Sort”. 

2. Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 4t.trimestre 2014. 
 
- Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS: ORDINÀRIA 26/ 11/2014 i 
EXTRAORDINÀRIA 16/12/2014 
 
Sessió ordinària núm. 11 de data 26/11/2014. El regidor Aleix Solé (CUP) formula la 
següent esmena: en la pregunta sobre el circ amb animals que va fer la CUP el senyor 
Alcalde va contestar: Que mirarien el que havia passat però que en tot cas creu que 
no hi ha per tant. 
El senyor Alcalde a l’esmena de la CUP diu que li sembla que no va dir aquestes 
paraules. 
   
S’introdueix aquesta esmena a l’acta i s’aprova per 9 vots a favor i 1 abstenció 
 
i sessió extraordinària núm. 12 de data 16/12/2014 . S’aprova amb 7 vots a favor i 3 
abstencions ( per no haver assistit a la sessió) 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ DELS DOS DIES FESTIUS ADDICI ONALS ANY 2015 
PER L’OBERTURA DELS COMERÇOS DEL MUNICIPI DE NAVARC LES  
 
ANTECEDENTS 
 
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)  que el nombre de diumenges i 
festius en què poden romandre oberts els establiments comercials és de vuit l’any i 
que cada Ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal.  

En una reunió mantinguda pels associats de la UBIC de Navarcles es va acordar que 
esl dos dies festius addicionals per l’any 2015 fosin el Divendres Sant i el dilluns de 
segona Pasqua. 
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L’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, per la qual s’estableix el calendari d’obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015, 
determina en el seu article els 8 dies festius entre els quals no consten el Divendres 
Sant, ni el Dilluns de la segona Pasqua. 

L’article 6 de la mateixa Ordre estableix que els Ajuntaments han de comunicar davant 
la Direcció General de Comerç els dos dies festius addicionals d’obertura autoritzada 
abans del 28 de febrer del 2015. 

 

Informada la Comissió informativa permanent en sessió del dia 21 de gener, aquest 
Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

 

Primer.- AUTORITZAR com a dies festius addicionals d’obertura dels establiments 
comercials del municipi de Navarcles, els dies 3 d’abril Divendres Sant, i 25 de maig 
dilluns de segona Pasqua. 

Segon.-  COMUNICAR aquesta resolució a la Direcció General de Comerç. 

 
Intervencions: 
 
Els grups van coincidir en que si era una proposta de la UBIC no hi havia motiu per no 
votar-hi a favor. 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT, dels 10 membres presents dels 13 
que formen la Corporació. 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2014/295 fins al 2015/016 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/2014/303 Aprovació conveni entre aquest Ajuntament, el Consell 
Comarcal del Bages sobre sistema tarifari integrat de l’ATM any 2014. 
Import anualitat 2.363,62. 

2. RA/2014/305 contractació del 9/12 al 5/1/15 de Núria Pareja per substitució 
treballadora familiar 

3. RA/2015/010 contractació Laia Guilanyà substitució professora piano baixa 
per malaltia 
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4. Acord Junta de Govern Local data 22/1/2015 sobre actualització pressupost 
Xarxa Clavegueram carrer de la Sort”. 

5. Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 
4t.trimestre 2014. 

 
En aquest punt per part del senyor interventor s’informa al Ple que el període mig de 
pagament de les factures des de l’entrada al registre de factures és de 43 dies , i que 
el període mig pendent de pagament és de 19 dies. 
 
MOCIONS 
 
No n’hi van haver. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Conxita Padró d’ERC formula les següents preguntes:  
 

1) Què ha passat amb l’assumpte que estava previst passar pel Ple del 
pagament de la indemnització al Jepi Soldevila? 

 
Contesta el senyor Alcalde i diu que no passa res que  l’acord que s’adoptarà serà 
d’acord amb els informes tècnics i en aquest cas no cal aprovar-ho pel Ple. 
 
La senyora Conxita Padró diu que considera que haurien d’haver informat als grups 
d’aquest canvi. 
 

2) El bar de les piscines s’obrirà? Es comenta que s’obrirà 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que no està previst que surti a concurs, que en 
aquests moments el concessionari de les pistes de tennis, ha posat unes màquines de 
begudes i algunes taules i cadires per fer una mica de club social per la gent del 
tennis, però no s’ha obert el bar mediterrània. 
 
Aleix Solé (CUP) 
 
Abans de tot vull formular un prec: en relació al ple extraordinari del mes passat “quan 
passi això intentem consensuar la data perquè els regidors hi puguin assistir-hi, 
demano que hi hagi la màxima comunicació, i no tractar el Ple com un simple pur 
tràmit, demano a l’equip de govern que sigui més curós i que en aquests casos a més 
del tràmit es facin servir d’altres mecanismes com les trucades.” 
 
Contesta el senyor Alcalde i al senyor Aleix Solé, en aquest ple s’ha seguit el 
procediment que sempre es fa, primer la convocatòria de la comissió informativa, 
després la convocatòria del ple, de vegades no es pot evitar la convocatòria d’un ple 
extraordinari i es fa seguint el tràmit que sempre es fa i a més d’acord amb la 
normativa, primer es convoca la comissió informativa, després es convoca el Ple, dues 
convocatòries, aquest ple s’havia de fer en unes dates en concret per que les 
ordenances s’han de publicar abans del 31/12, després havia la setmana de festes de 
Nadal, creiem que s’ha fet com s’havia de fer, i li retreu al senyor Aleix el to que va fer 
servir en un whatsap que li va enviar, en cap cas hi hagut cap voluntat d’amagar res 
s’ha seguit el procediment de sempre, una altra qüestió és que el senyor Solé no 
pogués assistir-hi. 
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El senyor Solé contesta que no diu res en contra del procediment que ha estat 
impecable sino que demana que en aquests casos a més del procediment es facin 
servir d’altres sistemes de comunicació. 
 
I un altre prec en el ple ordinari passat la senyora Dolors Pinos va dir que no s’havia 
iniciat cap procediment sancionador per pisos buits perquè no n’hi havia , però jo he 
mirat per internet i n’he trobat alguns. 
 
La senyora Dolors Pinos contesta que si els pisos que tenen les entitats bancàries els 
ofereixen per llogar o per vendre en una pàgina d’una immobiliària no es pot pas iniciar 
cap procediment sancionador. 
El senyor Aleix Solés contesta que això no es pas el que es va aprovar a la moció 
sobre els pisos buits, s’ha de sancionar a les entitats bancàries que tenen pisos buits. 
 
Replica la senyora Dolors Pinos al senyor Aleix Solé li diu que ha intentat solucionar 
tots els temes d’habitatge i de moment s’han pogut resoldre, i sobre lo de la moció que 
es va aprovar pren nota i ho mirarà. 
 
A continuació formula les següents preguntes: 
 

1) Tenim alguna empresa contractada pel manteniment  elèctric dels 
edificis? 

 
Contesta el senyor Ramon Serra i diu que no hi ha cap contracte amb cap empresa, 
que quan hi ha una averia  s’avisa, només el Centre Cultural hi ha un contracte per dos 
anys amb GrupSoler que va contractar l’empresa adjudicatària, perquè ja estava inclòs 
amb el contracte d’obres. 
 

2) Sobre el tema de l’autobús de línia s’ha parlat amb  Costa per ampliar 
l’horari o l’itinerari?  

 
Alcalde darrerament no s’han fet més gestions s’havien fet en el seu moment però no 
era possible que arribés a Bages Centre per un tema de la rotonda i ja no s’ha fet rés 
més.  
Contesta el Sr.Serra i diu que la demanda és molt baixa i que hem de ser conscients 
que hi ha hores que fins a Navarcles només hi arriba una persona, i que probablement 
es va aguantant perquè hi ha Sant fruitós, també diu que la concessió és de la 
Generalitat. 
 

3) Sobre el descampat que hi ha darrera el carrer P iscines i esports, s’ha fet 
alguna actuació? S’ha convertit en un petit abocado r 

Contesta el senyor Alcalde i diu que efectivament s’ha detectat aquest focus i que 
alguna vegada s’hi ha anat a retirar coses. 
 
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 gener, 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 


