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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 27 DE MAIG DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 4 
Dia: 27-04-2015 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 21.15 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
En funcions: 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet . S’incorpora secció de control 
Anna Sentias i Coromina  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
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 27 de maig 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 4 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
 
Amb motiu de les eleccions celebrades el passat 24 de maig els membres de la 
Corporació actuen en funcions, fins a la constitució de la nova Corporació el proper dia 
13 de juny, i per despatxar dels assumptes d’administració ordinària com són els que 
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avui consten a l’ordre del dia, abans de passar a tractar els temes inclosos a l’ordre del 
dia el senyor Alcalde pren la paraula i diu que avui és la darrera sessió ordinària 
d’aquesta legislatura i que tal i com s’estableix a la normativa es celebrarà un ple el dia 
10 de juny que tindrà com a única finalitat aprovar l’acta de la sessió d’avui, és per això 
que convida a tots els membres de la Corporació a un pa amb tomàquet com a comiat 
d’aquesta legislatura que s’ha acabat el proper 10 de juny. 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació acta sessió anterior del dia 25-3-2015 
2. Dictamen aprovació Inventari General 
3. Dictamen adjudicació del contracte per l’explotació del Bar-Restaurant de les piscines 
 

Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

� Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 1r.trimestre 2015. 
 

� Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 

1. RA/2015/108 del 15 d’abril contractació durant temporada d’estiu Montserrat 
Fontcuberta com a coordinadora piscines 

2. RA/2015/124 del 29 d’abril contractació temporal de José Antonio Perez per les 
tasques de regadiu  

3. RA/2015/143 del 21 de maig  assumir proposta mesa de contractació i aprovar 
classificació ofertes presentades i admeses per l’expedient de contractació del 
contracte d’explotació del Bar-Restaurant de les piscines municipals. 

 
Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA  
 
Es va aprovar per UNANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 2 de data 
28/03/2015 
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ INVENTARI GENERAL 
 
ANTECEDENTS 
 
Mitjançant Resolució d’Alcaldia 2014/026 de data 4 de febrer de 2014 es va adjudicar 
el contracte menor de serveis a l’empresa SUMMA,SA l’objecte del qual era 
l’elaboració de béns i drets de l’Ajuntament de Navarcles. 
 
En data 7 de maig de 2015 l’empresa adjudicatària ha lliurat a l’ajuntament el 
document definitiu que incorpora les esmenes i/o observacions que han formulat els 
serveis tècnics, jurídic i econòmics de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de Secretaria  de data 13 de maig de 2015.  
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Vist el resum per epígrafs de l’inventari de béns i de drets és el següent: 
 
  Valor Adq. Valor Net 

Epígraf 1: Bens immobles 44.045.852,01 €  36.921.110,73 € 
11090 Patrimoni entregat a l’ús general 9.780.231,32 € 9.780.231,32 € 
12200 Solars 17.500.402,49 € 17.500.402,49 € 
12211 Edificis Administratius 5.261.257,44 € 4.404.866,34 € 
12213 Altres Construccions 9.552.469,79 € 3.463.907,69 € 
12221 Infraestructures de Sanejament 264.621,32 € 262.319,48 € 
12222 Infraestructures d’Abastament  1.686.869,65 € 1.509.383,41 € 
    
Epígraf  5: Vehicles 154.558,70 € 45.362,25 € 
52280 Elements de Transport 154.558,70 € 45.362,25 € 
    
Epígraf 7: Bens mobles 494.854,39 €  267.886,41 € 
72150 Aplicacions Informàtiques 103,85 € 0,00 € 
72260 Mobiliari 331.099,14 € 199.479,76 € 
72270 Equips processos d’Informació 53.025,19 € 4.808,89 € 
72290 Altre Immobilitzat Material 110.626,21 € 63.597,76 € 

 TOTAL 44.695.265,10 € 37.234.359,39 € 
 

Consideracions jurídiques 
 
- Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 

d’octubre, articles 106 a 118.  
- Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles 222 i següents. 
- Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, 23/11/2004, Regla 16 i 

següents. 
Atès que segons l’article 105 del RPEL, correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, 
rectificació i la comprovació de l’inventari general, i s’ha de trametre una còpia al 
Departament de Governació de la Generalitat. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent del Ple en la seva sessió del 20 de maig 
de 2015, aquest Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  APROVAR  l’inventari general de béns i drets de la corporació, actualitzat a 
data 31-12-2014  
 
SEGON.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya . 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que com ja es va dir a la comissió 
informativa aquest tema de l’inventari estava pendent i ara finalment ja el tindrem 
informatitzat i el que caldrà és cada any anar-lo actualitzant. 
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Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 membres presents dels 13 
que formen la Corporació 
 
3.- DICTAMEN ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXPLOT ACIÓ DEL BAR-
RESTAURANT DE LES PISCINES 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació de data 25 de març de 2015 es va aprovar 
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert per l’adjudicació del contracte 
d’explotació del Bar-Restaurant de les piscines municipals. 
 
 L’anunci de convocatòria es va publicar al BOPB de data 8 d’abril i al Perfil del 
contractant de data 10/4/2015. 
 
Consta en l’expedient certificat emès per la secretària de la Corporació acreditatiu del 
nombre de licitadors que s’han presentat al procediment convocat. 
 
La mesa de contractació en la seva sessió del dia 20 de maig acordà no admetre al 
procediment als licitadors Aida López Bueno i Marc Pons Sanchez, per no reunir el 
requisit de solvència tècnica mínim exigit en la clàusula 12 del PCAP  i fer proposta 
d’adjudicació a favor del licitador Agustí Pastisser SL. prèvia la presentació de la 
documentació assenyalada a l’article 16 del Plec de clàusules reguladores del 
contracte i el dipòsit de la garantia definitiva (PCAP) 
 
Segons consta a l’expedient en data 27 de maig AGUSTI PASTISSER,SL constitueix 
la garantia deinitiva de quantia 3.712,50€ i s’aporten els certificats requerits i 
documentació requerida 
 
Fonaments de dret 
 
Vistos els articles 151 i 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
Text Refós de la llei de contractes del sector públic, relatius a l’adjudicació del 
contracte, notificació d’aquesta i publicació de la seva formalització, i les clàusules 16 i 
18 del PCAP.  
 
A la vista de la proposta de la mesa de contractació del dia 20 de maig de2015, el 
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- RESTAR ASSABENTAT dels actes licitadors efectuats per la Mesa de 
Contractació en la licitació per procediment obert del contracte d’explotació del Bar-
Restaurant de les piscines  
 
SEGON.- Prendre coneixement de l’exclusió efectuat per la mesa de contractació de 
les ofertes presentades pels següents licitadors i pels motius que es relacionen: 
 
 
 Aida Lopez Bueno 
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Motiu: No acreditar la condició mínima de solvència tècnica exigida a la licitació, clàusula 12 del 
PCAP que és experiència en l’activitat objecte de contractació d’un mínim de 5 anys.  

 
Marc Pons Sanchez 
 
Motiu: No acreditar les condicions mínimes de solvència econòmica i tècnica tal i com es 
determina a la clàusula 12 del PCAP. 
 
TERCER.- ADJUDICAR   el contracte administratiu especial per a l’explotació del bar-
restaurant situat a les instal·lacions de les piscines municipals, a l’empresa AGUSTÍ 
PASTISSER, SL amb CIF B-60038643, representada per Agustí Benito Peris, amb 
domicili social a Navarcles, carrer Cervantes, 2 bis , pel cànon ofertat de 7.425€ anuals 
amb una durada de 5 anys, més la possibilitat de 5 de pròrroga, amb efectes de l’1 de 
juny de 2015. 
 
QUART.- REQUERIR al contractista per tal de que en el termini màxim de 7 dies, a 
comptar des del dia següent al de la notificació de l’adjudicació pel qualsevol dels 
mitjans acceptats en la seva oferta, comparegui davant l’alcaldia per a formalitzar el 
corresponent contracte.  
 
CINQUÈ- PUBLICAR  la formalització del contracte en el BOPB i en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament.   
 
Intervencions 
 
Conxita Padró d’ERC va dir que esperava que tot anés bé. 
 
Aleix Solé de la CUP, va exposar que el seu grup havia votat en contra en el ple 
anterior d’aquest expedient perquè el seu grup creu que cal un estudi més profund de 
tot l’equipament de les piscines, en aquest punt hi votarem a favor, amb aquest 
component de crítica, perquè creiem que l’Agustí ha presentat una proposta prou 
engrescadora i original. 
 
Josep Diaz del grup de CiU, també exposa que el seu grup ja va manifestar les seves 
reserves en adjudicar el Bar de les piscines en aquest moment, però donem un vot de 
confiança a l’adjudicatari perquè te prou experiència. 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 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 2015/084 fins al 2015/143 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. 
 

4. RA/2015/108 del 15 d’abril contractació durant temporada d’estiu Montserrat 
Fontcuberta com a coordinadora piscines 

5. RA/2015/124 del 29 d’abril contractació temporal de José Antonio Perez per les 
tasques de regadiu  

6. RA/2015/143 del 21 de maig  assumir proposta mesa de contractació i aprovar 
classificació ofertes presentades i admeses per l’expedient de contractació del 
contracte d’explotació del Bar-Restaurant de les piscines municipals. 

 
� Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 1r.trimestre 2015. 

 
Per part de l’interventor municipal es va donar compte de l’informe trimestral de 
morositat corresponent al 1r.trimestre de 2015, en aquests moments les factures es 
paguen en un termini de 26 dies des de l’entrada al registre de la factura. 
 
* S’incorpora a la sessió el senyor Ramon Riba 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de Precs i Preguntes el senyor Alcalde demana als membres de la 
Corporació si algú vol dirigir unes paraules de comiat ja que es tracta del darrer Ple de 
la legislatura. 
 
La regidora Dolors Pinos demana la paraula i diu: “ Vull agrair en primer lloc  al poble 
de Navarcles perquè m’han donat confiança per poder estar a l’ajuntament durant 8 
anys, i també a tots els membres del Ple hem treballat junts quan ha calgut i malgrat 
les discrepàncies i ha hagut col·laboració i agrair especialment als companys de 
l’equip de govern perquè he après moltísim d’ells i dir-vos que encara que no estigui a 
l’ajuntament estaré al servei de qui em necessiti. Moltes gràcies.” 
 
Hi van haver aplaudiments. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu: “Ens trobem davant el ple de final de legislatura 
molts dels regidors que sou ara aquí a la propera ja no hi sereu i per tant us vull agrair 
la tasca que heu fet de servei al poble de Navarcles, cada un des de la seva 
responsabilitat i dedicació  i desitjar-vos bona sort, també dir que en aquesta 
legislatura hi hagut cordialitat dins la discrepància que evidentment hi hagut però 
sempre amb bon to i esperem que la propera legislatura també sigui així. 
Bona nit a tothom i quedem pel proper dia 10.”  
 
Hi van haver aplaudiments 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde e.f. s’aixeca la 
sessió essent les 21.15 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 e.f. 
   
    
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 


