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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 26 DE GENER DE 2016 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 1 
Dia: 26-01-2016 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 22.05 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió  
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Corrons i Cors  
Josep Díaz i Leiva  
Eduard Padrós i Campos 
Aleix Solé i Sellarès  
Eva Subirana i Fernandez 
José Juan Roda i Rubio 
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventora 
Mireia Serra i Ferré  
 
Absents amb justificació 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia  26 de gener de 2016, 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: 
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Desenvolupament de la sessió 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 24-11-2015 i 22-
12-2015 
 
Es van aprovar per UNANIMITAT les actes de la sessió ordinària número 11 de data 
24/11/2015 i de la sessió extraordinària número 12 de data 22/12/2015 
 
 
Pren la paraula el portaveu d’ICV-EU, Josep Roda, i diu que vol fer una esmena en 
l’acta del 24/11/2015 fent-hi constar que allà on es parla del tema de la pista vermella 
del pavelló i de la il·luminació hi hauria de constar el què literalment ha agafat de l’acta 
del vídeo: “em sembla bé que dintre del pressupost de l’any que ve puguin entrar 
perfectament, referint-se tant a la pista vermella com al tema de la il·luminació” 

2.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 
L’EXERCICI 2016, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL  
 
ANTECEDENTS 
Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Navarcles per a l’exercici 2016. 

Vist que a les Bases d’Execució del Pressupost 2016 s’hi regulen exhaustivament els 
tràmits i procediments per a l’execució efectiva de la gestió municipal i el control 
pressupostari. 

Vist l’Estat de previsió i moviments de situació del deute. 
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Vista la Memòria explicativa del contingut i de les principals modificacions del 
pressupost 2016. 
 
Vista la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 i l’avanç de liquidació de l’exercici 
2015. 
 
Vist l’annex de personal de l’entitat local format per la plantilla de personal 
 
Vist l’annex de les inversions a realitzar al llarg de l’exercici i el quadre d’inversions 
plurianual. 
 
Vist l’informe econòmic i financer, en el què s’exposen les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost. 
 
Vist l’informe d’intervenció verificant de compliment de l’estabilitat pressupostària 
establert a la llei 2/2012 de 27 d’abril. 
 
Vist l’annex de beneficis fiscals en tributs locals. 
 
Vist l’annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats 
Autònomes en matèria de despesa social. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 162 a 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals 
sobre documentació i aprovació dels Pressupostos de l’Entitat Local, els articles 18 a 
33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisè de l’esmentat Text Refós. 

Informada la Comissió informativa Permanent en la seva sessió del dia 19 de gener de 
2016, l’Alcalde  eleva al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el pressupost 2016 corresponent a l’Ajuntament 
de Navarcles  i les seves Bases d’execució, un pressupost quin resum per capítols és 
el següent: 

PRESSUPOST DE DESPESES  PRESSUPOST D'INGRESSOS 
Capítol I. Despesa de personal 1.841.327,12€  Capítol I. Impostos directes 2.260.600,00€ 
Capítol II. Despesa en béns i 
serveis 

1.834.172,97€ 
 

Capítol II. Impostos indirectes 20.000,00 € 

Capítol III. Despesa financera 41.000,00 € 
 

Capítol III. Taxes i altres 
ingressos 

904.698,09€ 

Capítol IV. Transferències 
corrents 

197.723,00€ 
 

Capítol IV. Transferències 
corrents 

1.380.025,00€ 

Capítol VI. Inversions reals 662.500,00€  Capítol V. Ingressos patrimonials 28.900,00€ 
Capítol VII. Transferències de 
capital 

0,00 € 
 

Capítol VI. Alienacions reals 00,00 € 

Capítol VIII. Actius financers 0,00 € 
 

Capítol VII. Transferències de 
capital 

00,00 € 

Capítol IX. Passius financers 402.500,00€  Capítol IX. Passius financers 385.000,00€ 
TOTAL DESPESA 4.979.223,09 €  TOTAL INGRESSOS 4.979.223,09 € 

 



4 
 

SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de la Corporació 
que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris de carrera, al personal 
eventual i al personal laboral, que s’adjunta com annex.  
 
TERCER.- FIXAR un augment de les retribucions del personal d’aquest Ajuntament 
de l’1%, d’acord amb el que es preveu a la  Llei  de Pressupostos de l’Estat per a 
l’exercici de 2016, sense perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter 
singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball. 
 
QUART.- EXPOSAR al públic, tant el pressupost com la plantilla, mitjançant inserció del 
corresponent anunci al B.O.P i al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant el termini de 
quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar-hi 
reclamacions, que hauran de ser resoltes pel Ple. Transcorregut aquest termini sense 
haver-hi presentat reclamacions, aquest acord esdevindrà automàticament definitiu, 
sense necessitat d’adopció de cap nou acord corporatiu. 

 
CINQUÈ.- TRAMETRE un exemplar de l’expedient de Pressupost a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

 
SISÈ.- TRAMETRE còpies de la plantilla a l'Administració de l'Estat i al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de trenta dies des de la seva aprovació. 
 
ANNEX 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
     

1.- FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÁCTER ESTATAL 
(Article 10 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de 
les entitats locals de Catalunya. 

Subescala   Grup Nombre places Vacants 

1.2 Secretaria   A1 1 1 
1.2 Intervenció-Tresoreria   A1 1 1 
1.3 Vicesecretaria   A1 1 0 
2.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
(Article 38 i 42 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat mitjançant Decret 214/1990, de 30 de 
juliol) 

Subescala   Grup Nombre de 
places Vacants 

2.3 Administrativa   C1 5 2 
          
3.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL    
(Article 39 i 42 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat mitjançant Decret 214/1990, de 30 de 
juliol) 

Subescala categoria Grup Número de 
places Vacants 

3.1 Tècnica Arquitecte A1 1 1 

3.2 de serveis especials. Vigilants 
Cap vigilants 

AP 
1 0 

Vigilants 6 0 
     
B) PERSONAL LABORAL . Article 77 EBEP  

Tipus de lloc de treball Jornada   Número de 
places VACANT 

Administratiu/va Completa   1   
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Auxiliar administratiu Completa   3   
Auxiliar Biblioteca Completa   1   
Bidell/Conserge/Agutzil Completa   2 1 
Arquitecte Tècnic Completa   1   
Tècnic gestió àrea territori Completa   1   
Cap de manteniment Completa   1   
Oficial de primera Completa   3   
Oficial de segona Completa   4   
Operari especialista Completa   3   
Encarregat teatre Auditori Completa   1   
Peons  Completa   1 1 
Peó (regadiu) Parcial    1   

Encarregat manteniment instal·lacions Completa   1   

Assistent social Completa   1   
Educadora Social completa   1   
Animadora socio-cultural Completa   1   
Treballadora familiar Completa    2 1 
Insertora Laboral Completa   1   
Professors de l’Escola de Música Completa   2   
Professor d’Escola de Música Parcial   14   
Mestres de la llar d’infants Completa   6   
Auxiliars de la llar d’Infants Completa   2   
C) PERSONAL EVENTUAL  No n'hi ha  

 
Intervencions 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i amplia el contingut del dictamen explicant que és un 
pressupost molt modest que no arriba als cinc milions d’euros, inferior a d’altres pobles 
del voltant. 
Respecte al del 2015 destaca que en el capítol 1 ha augmentat lleugerament ja que 
aquest any es pot augmentar el sou 1% als treballadors després d’uns quants anys de 
no augment. 
El capítol 2 augmenta un 7% algunes partides estaven per sota i s’ha intentat 
normalitzar algunes situacions com ara: festes; tema piscines i altres elements. 
Capítol 6 les inversions pugen uns 600.000€ inferior respecte l’any anterior, les 
actuacions que es preveuen són: l’obra de tancament del pavelló per deixar la zona 
endreçada, a l’escola bressol el pati i l’arranjament de sota l’escola bressol, el pati de 
l’escola Catalunya i diverses actuacions en l’enllumenat públic i parcs i jardins. 
 
Explica l’alcalde que s’han incorporat algunes partides a proposta dels diferents grups 
municipals, CDC, CUP i Iniciativa i que no recull cap proposta d’ERC perquè no ha 
rebut una proposta concreta. 
 
Demana el vot favorable de tots els regidors. 
 
A continuació l’Alcalde dóna la paraula als diferents grups municipals. 
 
Pren la paraula la regidora d’ERC Conxita Padró. Es transcriu literalment la seva 
intervenció que ha estat facilitada per escrit a la secretaria.  
 
“Abans de valorar el pressupost que se’ns presenta en aquest ple creiem oportú fer un parell 
de consideracions:  
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Des d’ERC, no creiem que sigui una bona praxis desvincular la presentació de les ordenances 
del pressupost municipal. Entenem que no té sentit negociar i aprovar-los de manera 
separada. 
Dins el marc comptable del municipi, tant ordenances com pressupost, van lligat 
intrínsecament. No podem negociar i acordar les sortides, sense tenir clares les entrades i a 
l'inrevés. Trobem que és un greu error no permetre visualitzar en tota la seva magnitud les 
finances del municipi de manera conjunta. Entenem, com molta altra gent, que és impossible 
definir unes entrades de recursos sense conèixer la seva finalitat, visualitzar la seva destinació. 
Ningú entendria una modificació de les ordenances sense la conseqüent modificació al 
pressupost, i per tant, la seva directa repercussió sobre els conciutadans del poble. 
És per això, que des d’ERC demanem que en els exercicis vinents es tingui en compte 
aquest aspecte i puguem estudiar, negociar i finalment aprovar, si escau, les 
ordenances i el pressupost dels futurs exercicis de manera conjunta. 
En aquests moment, i un cop aprovades les ordenances per aquest exercici, veiem que el 
nostre marge de negociació és molt escàs. En aquest moment, podem dir, que el pressupost 
que ens planteja l’equip de govern ja està viciat per les limitacions de l’anterior negociació, les 
de les ordenances, introduint interferències difícils de modificar i si s’escau rectificar. Des de la 
nostra òptica, no creiem que entrar en el mercadeig de partides, la suma i resta de quantitats 
sense cap lògica global, sigui la millor negociació, ni la manera més optima de tirar endavant 
l’economia municipal. 
Dubtem que una negociació marcada per la possibilitat d’encabir o redistribuir de manera 
arbitraria les assignacions, ens porti a elaborar un pressupost coherent i sobretot eficient. Som 
del parer que amb l’acontentament puntual dels interessos particulars de cada grup municipal, 
no es podrà de cap manera arribar a assolir uns pressupost per tot el poble. Amb aquesta 
actitud només podrem posar de manifest la dita popular: “Vestim un Sant en desvestir-ne un 
altre”. Aquesta manera de fer no és la que els nostres vilatans esperarien dels seus 
representats. És literalment posar pedaços a les necessitats dels nostres veïns. 
En quant al pressupost presentat, des d’Esquerra, valorant la nostra posició al consistori, i les 
possibilitats reals de portar a terme el nostre projecte de poble, demanem a l’equip de govern 
tres condicionaments per poder donar suport al pressupost presentat per l’exercici 2016 així 
com els dels futurs exercicis. La execució pública de les tres demandes presentades per 
Esquerra, ja en elles mateixes, significarien un avanç molt important en l’estalvi, el benestar, la 
transparència del nostre poble. Les demandes d’ERC es centren en els eixos bàsics dels 
nostres successius programes electorals. Aquestes demandes estarien basades en l’estalvi, la 
trama urbana, la transparència i els serveis a la gent. 
1. Rebaixa de la despesa energètica. 
Desenvolupar i implantar un projecte per l’estalvi de la despesa energètica a Navarcles. 
Realitzar una auditoria energètica de tots els consums energètics de l’ajuntament (electricitat, 
gasoil i gas). D’aquesta auditoria se’n desprèn l’elaboració d’un pla energètic que marqui les 
bases en la millora de l’eficiència energètica dels equipaments i instal·lacions municipals, així 
com l’augment de sistemes d'autoconsum basats en energies renovables ( biomassa, solar...) 
2. Elaboració d’un pla director d’obres. 
Davant la persistent indefinició i erràtica adjudicació d’obres al municipi, és urgent 
desenvolupar un pla d’obres, per als propers 4 anys, on quedin reflectides les principals 
necessitats del poble. A Navarcles tenim un entramat urbà descompensat. Tenim carrers de 
primera, de segona i fins de tercera; barris prioritaris i altres desatesos, serveis distribuïts amb 
criteris de dubtosa coherència i altres amb permanent planificació. La necessitat de coordinar i 
endreçar tots aquests aspectes, justifiquen plenament la necessitat urgent d’una planificació a 
mitjà termini. Aquest pla ha d’establir l’ordre de prioritats, segons les necessitats detectades, i 
definir les accions necessàries, ja sigui a carrers, parcs, voreres, sistemes d’enllumenat, de 
sanejament … etc. El pla ha definir una temporalització (inici i durada) i adjudicar una futura 
partida pressupostària, que segons l’ordre preestablert i les possibilitats de cada any 
s’executaran. Aquest pla ha de tenir un registre públic d’activitats, accions i modificacions, a 
l’abast de tots els ciutadans a temps real. Solament amb transparència podrem explicar i fer 
més comprensibles als ciutadans les accions que portem a terme. 
3. Definir les prioritats Socials del Municipi. 
Elaborar un estudi públic de les necessitats socials del nostre poble, conjuntament amb una 
projecció per al futur immediat. Aquest estudi haurà de definir les necessitats presents i futures 
dels nostres conciutadans per tal de valorar, amb prou antelació les accions necessàries per 
poder-les atendre. En ell s’hi consignaran les quantitats que s’estimin per poder-les adjuntar en 
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els pressupostos dels exercicis vinents, garantint una continuïtat en les accions. En aquests 
moments ens consta que la regidoria responsable ja ha començat a treballar en el mateix sentit 
d’aquesta demanda. Esperem que en breu puguem veure’n els fruits. És per això, que el grup 
municipal d’Esquerra supeditem el nostre vot a la incorporació d’aquests tres punts. Són 
demandes que no comporten cap renúncia per part de l’equip de govern ni encotillen les 
possibles negociacions amb els altres grups municipals, i en tot cas, aportarien claredat i 
transparència a una gestió, moltes vegades incompresa per la ciutadania i massa vegades 
enterbolida per uns números neutres, indefinits i exempts de contingut. També aprofitem per 
demanar el suport de tots els grups del consistori perquè en propers exercicis puguem 
modificar el procés d’aprovació dels pressupostos, obrint la negociació als nostres veïns, no 
pot ser debatre a porta tancada uns quants els diners de tots.” 
 
Pren la paraula el regidor d’IC-EV Joan Josep Roda i diu que el seu grup ha fet 3 
demandes: 1. la Llar d’infants un dipòsit per recollir les aigües pluvials per fer reg pels 
jardins. Il·luminació del centre més eficient i control de l’aigua i energia elèctrica. 
2. desenvolupament del petit comerç, per intentar revertir la situació es proposa una 
partida del pressupost destinar-la a microcrèdits per petites reformes del local, es 
tracta de donar un enfoc diferent a les partides. 
3. participació ciutadana, edificis municipals wi-fi a l’exterior, de cara al jovent que 
estan al carrer. 
No són partides molt altes 10.000 a 12.000€, no s’han incorporat aquestes propostes. 
Diu el senyor Roda que malgrat això no es pot votar en contra del pressupost que 
preveu l’augment de les retribucions i la recuperació de la paga dels treballadors, però 
demanaria que no fos continuista i manifesta que estaran a sobre de l’equip de govern 
perquè s’executin les partides. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé, i exposa que efectivament un 
pressupost que no s’arriba als cinc milions limita molt l’àmbit d’actuació de 
l’ajuntament, es valora positivament que es contempli l’augment de l’1% i el retorn de 
la paga als treballadors i senyala les qüestions que al seu criteri serien millorables: 
 

1. equilibri entre el capítol 1 i 2, el capítol 1 hauria de ser més gruixut, per 
exemple l’informàtic hauria de ser un treballador municipal i no professional 
extern. 

2. Sostenibilitat, es compra una caldera de gas de 30.000€, s’ha de discutir el 
model energètic, segons l’estudi que es va fer per implementar biomassa és 
una inversió alta, però es poden buscar sistemes com per exemple bons per la 
ciutadania que puguin donar un petit interès.  

En definitiva treballar des de la perspectiva ecològica 
3. Inversions, l’alcalde ha parlat de tenir una inversió alta però en aquests darrers 

anys ja s’ha renovat molt i potser caldria una transició de diners d’inversió a 
despeses com turisme, cultura o despesa social. 

4. participació, en l’anterior legislatura hi va haver una experiència molt 
interessant amb els pressupostos participatius, que  no te èxit si no hi ha la 
implicació de l’equip de govern, i lamenta que en aquest any no s’hagi previst. 

 
Continua l’explicació el senyor Solé i diu que és un pressupost que s’hi pot treballar 
més i assenyala les partides que ha demanat que s’incorporessin: 

1. àmbit de la cultura, pintar murals a Navarcles per tal de dignificar espais com 
el bari vell, per singularitzar-lo a través d’un projecte innovador. 

2.  projecte gent gran fer seguiment a les persones que viuen soles. 
3. àmbit habitatge projecte de masoveria urbana, treballar en la rehabilitació de 

vivendes. 
4. Turisme esportiu i de natura: marcatge de camins, recursos per ciclistes, etc... 

 



8 
 

Acaba el senyor Solé dient que valoren positivament la incorporació d’aquestes 
partides i que s’abstindran 
 
A continuació pren la paraula el portaveu de CDC Josep Corrons, i diu que no són els 
pressupostos que ells farien, que s’haurien de racionalitzar despeses com són per 
exemple les partides de despesa de llum de l’equipament de l’Auditori i el Centre 
Cultural, les partides destinades a treballs tècnics i altres partides de menor quantia. 
 
Diu que han fet unes consideracions al respecte a l’equip de govern i demanen que es 
tingui en compte al llarg de l’exercici, i valoraran a final d’any si s’ha fet un esforç per 
optimitzar les partides que creuen que es poden optimitzar per afrontar el pressupost 
del proper exercici més enfocat a ampliar les partides de caire social, promoció 
econòmica i rehabilitació del casc antic. 
 
Han negociat amb l’equip de govern incrementar el capítol d’inversions (capítol 6) amb 
les següents partides: 65.0000 neteja viària, 80.000€ millora d’enllumenat públic més 
eficient en la despesa i més il.luminació en carrers i places. 
Partides Parcs i jardins: s’ha acordat la rehabilitació de la rotonda de la carretera de 
calders, la millora del parc de l’Assemblea de Catalunya i la millora d’accés del carrer 
Aragó.  
També han acordat incorporar una nova partida de suport als Propietaris dels edificis 
barri antic, ajudes i assessorament, que vulguin fer rehabilitació dels seus habitatges i 
cercar ajudes en d’altres administracions. 
Demanen a l’equip de govern que negociï amb la Junta del Coro el cofinançament 
d’un aparell elevador al seu local, per facilitar l’accés a les persones amb dificultats de 
mobilitat i alhora serveixi per eliminar una barrera arquitectònica. 
 
El Sr. Corrons diu que valoren l’esforç de negociació de l’equip de Govern, i en quan 
el sentit del seu vot diu que el grup de Convergència s’abstindrà.  
 
 
A continuació l’Alcalde contesta als diferents grups municipals: 
 

- Al grup d’ERC 
 
No és possible tècnicament aprovar les ordenances fiscals i el pressupost, per fer el 
pressupost primer s’han de saber els ingressos. 
Es parla d’estudis que l’ajuntament ja té fets, l’enllumenat públic es disposa d’un 
estudi que es va fer que presentava la situació del moment i les actuacions que 
s’havien de fer, Amb l’enllumenat s’ha treballat molt i pràcticament s’han fet totes les 
obres que preveia l’estudi. Diu l’alcalde que com que ha detectat aquesta preocupació 
per l’enllumenat dels diferents grups el divendres es farà una reunió amb l’enginyer 
municipal perquè s’expliqui tot el que s’està fent. 
Estalvi, en el tema de l’enllumenat, quan venen, fan dos número i reconeixen que no 
poden estalviar gaire, perquè ja fa temps que s’està estalviant 
En la reunió s’intentarà confluir si tots parlen de lo mateix en el tema de l’enllumenat. 
Si es parla d’estalvi, de si es vol posar leds a tot arreu, de si es posen leds s’ha de 
veure com es financien, ... Tota una sèrie de temes que s’han de posar sobre la taula 
Sobre el Pla director d’obres demana a la regidora d’ERC que presenti el Pla d’obres, 
quines obres creu ERC que s’han de fer. 
Sobre les prioritats socials diu l’Alcalde que s’ha fet i s’està fent, s’estan intentant 
resoldre els problemes dels municipis. Es pot passar una llista de totes les prioritats 
que tenen, intentar-ho compartir i fer una altre Comissió. 
 

- Al grup d’IC-EV 
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Contesta l’Alcalde i diu que tots els pressupostos tenen ànima. L’ànima no consisteix 
només en posar només un dipòsit per recollir l’aigua de la Llar d’Infants per poder 
regar el jardí. Hi ha més coses que tenen ànima.  
A la partida de promoció econòmica hi ha 8.000€ de més. 
Sobre el dipòsit per recollir les aigües va parlar amb l’arquitecte, són opinions que en 
aquest cas s’han d’escoltar. Pot ser un tema que interessi, no només ecològicament 
sinó econòmicament, perquè la Generalitat fa pagar a l’Ajuntament el cànon de l’aigua 
que es consumeix, per tant pel reg de jardins pot ser interessant. Potser seria millor 
fer aquesta inversió en un altre lloc i no en la llar d’infants. 
Per enllumenat públic s’han previst 80.000€ 
No s’ha previst el tema wi-fi. 
 

- Al grup de la CUP 
 
Desequilibri amb el capítol 1 i 2, diu l’Alcalde que també voldria tenir els serveis 
informàtics al capítol 1 però que  per augmentar la plantilla hi ha moltes limitacions, i 
en molts caos ara mateix no es pot fer. 
Sobre les inversions explica que la majoria són “reposició” dels béns que ja te 
l’ajuntament i de  les instal·lacions per exemple xarxa clavegueram, asfaltar carrers, 
parcs..... no és inversió nova. 
Sobre la participació és un tema complex però no pot acceptar que es digui que la 
poca participació es culpa de l’equip de govern. 
 

- Al grup de CDC 
 
Per part de l’oposició sempre es diu que ells farien uns altres pressupostos la realitat 
és que els pressupostos es fan igual, perquè al final no hi ha gaire marge, que no hi 
ha gaire diferència. 
 
Finalment l’Alcalde agraeix als grups municipals la seva abstenció i els hi demana 
també la seva col·laboració per poder gestionar aquest pressupost. 
 
La regidora d’ERC demana la paraula i diu: Que tant les ordenances com el 
pressupost s’han de junts. 
I que el Pla director de les obres haurien de fer-ho tots els grups pels 4 anys. 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA SIMPLE amb el resultat 
següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor 5 - - - - 5 
Vots en contra - - - - 1 1 
Abstencions - 4 2 1 - 7 
 

3.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE 
TINENÇA D’ANIMALS 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació del dia 24 de setembre de 2008, es va aprovar 
l’ordenança reguladora de la tinença d’animals i en la sessió extraordinària del dia 7 de 
maig de 2014 es va aprovar una primer modificació  a proposta dels vigilants 
municipals que afectava al règim sancionador i d’altres capítols 
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El grup municipal de la CUP ha  presentat una proposta de modificació de l’ordenança 
municipal sobre tinença d’animals  atès que hi ha una contradicció entre els article 9 i 
40 en el sentit següent: 
 
Primer.- Eliminar l'article 40 Atraccions amb animals de l'ordenança de tinença 
d'animals que diu el següent 
 
Els circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars, per instal·lar dins del municipi 
hauran, a més de complir la normativa vigent, d’obtenir, previ informe tècnic, la llicència 
municipal corresponent. Resten prohibides les atraccions firals giratòries amb animals vius 
lligats i altres d’assimilables. 
 
Segon.- Esmenar el redactat de l'apartat t) de l'article 9 Actuacions prohibides i 
redactar-lo de la següent manera: «Instal·lació de circs, zoològics ambulants, 
atraccions amb animals i similars que presentin espectacles amb animals». 
 
 
Fonaments de dret 
 

- Llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article del text refós de la llei 
de protecció dels animals, la modificació consisteix en afegir una lletra g) a 
l’apartat 1 de l’article 6 del text refós de la llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, amb el text següent: 

 
“g) els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge” 
 
- 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 178 pel que fa al procediment 
d’elaboració d’ordenances i reglaments que no tinguin caràcter tributari. 
 

Informada favorablement per la comissió informativa en la seva sessió del dia 19 de 
gener, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER APROVAR INICIALMENT la modificació de l’ordenança municipal sobre 
tinença d’animals d’acord amb la proposta presentada pel grup municipal de la CUP, 
que consisteix en modificar el text de la lletra t) de l’article 9 amb el següent 
redactat:«Instal·lació de circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars 
que presentin espectacles amb animals». 
I suprimir l’article 40. 
  
SEGON.- APROVAR el text refós de l’ordenança abans esmentada un cop 
incorporades les modificacions. 
 
TERCER.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest acord pel termini mínim de 
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al diari ”Regió-7” i 
al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
QUART.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’Ordenança 
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que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior. 
 
QUART.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de la modificació del 
reglament  i la còpia íntegra i fefaent del text refós 
 
 
En aquest dictamen tots els grups hi van estar d’acord 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 

4.- DICTAMEN APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’ICIO SOL.LICITADA PER 
TESTIMONIS DE JEHOVÀ 
 
ANTECEDENTS 
 
La confessió religiosa “Testigos Cristianos de Jehová”, amb NIF: R2800029G, ha 
solicitat una bonificació de l’impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, 
d’import  2.511,13 euros, que correspon a la llicència d’bres OMj 06/15, concedida per 
la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2015, per portar a terme les 
obres de reforma de local en planta baixa d’ús religiós, situat al camí de l’Angla, núm. 
3. 
 
La Llei reguladora de les Hisendes Locals en el punt 2 de l’article 103 estableix les 
bonificacions potestatives que sobre la quota de l’impost sobre construccions (ICIO) 
les ordenances fiscals poden regular, la lletra a) d’aquest article assenyala una 
bonificació de les construccions, instal.lacions i obres que siguin declarades pel Ple 
municipal, d’especial interès o utilitat municipal per concòrrer circumstàncies socials. 
 
Atès que en l’article 6è de l’ordenança fiscal 1.5 reguladora de l’ICIO estableix una 
bonificació del 90% per aquest concepte. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 19/01/2016. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DECLARAR d’interès especial i d’utilitat pública pel municipi de Navarcles 
la llicència d’obres OMj 06/15, concedida a la confessió religiosa “Testigos Cristianos 
de Jehová” per concòrrer circumstàncies de caràcter social. 
 
SEGON.- APROVAR la bonificació del 90% a l’import de la liquidació provisional per 
l’impost de l’ICIO de les obres corresponents a l’expt. OMj 06/15, que ascendeix a 
2.511,13 euros, quedant una quota resultant després d’aplicar la bonificació de 251,11 
euros. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Institució i practicar nova liquidació tributària. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde obre el torn d’intervencions als diferents grups municipals: 
 
Per part d’ERC mostra la seva conformitat. 
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Grup d’IC-EV, Josep Joan Roda diu que no veu el caràcter social a Testimonis de 
Jehovà, la matriu d’aquesta empresa no està ni a Espanya, explica que practiquen un 
tipus de doctrina que no admet crítica, que no participen amb cap tipus d’ajut social, en 
definitiva diu que estem en un Estat a confessional i el seu grup considera que no 
s’han d’atorgar bonificacions a les entitats religioses. 
 
Grup de la CUP, pren la paraula Aleix Solé  i diu que el seu grup sempre ha defensat 
que no es troba justificació en la bonificació d’obres a empreses privades i que estan 
d’acord amb el grup d’IC i votaran en contra. 
 
Grup de CCD, Josep Corrons diu que estem en un país on hi ha llibertat religiosa 
tothom és lliure de practicar la religió que vulgui i el seu grup hi votarà a favor. 
 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el resultat 
següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor 5 4 - - 1 10 
Vots en contra - - 2 1 - 3 
Abstencions - - - - - - 
 

B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordinària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2015/294 fins al 2015/332 i del 2016/001 fins al 2016/016 queda 
substituïda l’obligació de donar compte al Ple de tots els acords en virtut del 
lliurament de les actes que s’ha fet als portaveus dels grups municipals en 
compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim 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 Municipal.  

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. 
 

• Resolució d’Alcaldia 2015/313 de contractació en caràcter de màxim urgència, en règim 
laboral no permanent a la Sra. Alba Mateu Sellarés, per la substitució de les vacances 
de la Treballadora Familiar 

• Resolució d’Alcaldia 2015/314 de contractació en règim laboral no permanent, a la Sra. 
Laia Camps Mayordomo, per substitució de la professora de l’Escola Bressol Tinet, 
Gemma Domene Casadesús (baixa risc d’embaràs) 

 
 

• Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 4rt trimestre 2015 

MOCIONS 
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-MOCIÓ PRESENTADA PER ICV NAVARCLES PER DEMANAR MÉS SEGURETAT 
PELS INFANTS PER ARRIBAR A L’ESCOLA I EN SORTIR D’ELLA 
 
 
-Després de varies visites i xerrades amb pares i mares, hem constatat que s’han 
produït alguns ensurts a la sortida de l’escola verda pel carrer Lluís Companys, ja que 
la canalla surten corrents sense mirar i travessant el carrer. 
 
-També hem vist que la tendència dels conductors en portar a la canalla a l’escola 
vermella, és passar per davant l’escola pel carrer Sardana i trencar a l’esquerra per 
aparcar al carrer de l’Angla del polígon. Tant aquests com la gent que habitualment 
passar per aquest indret caminant a les hores d’entrada i sortida de l’escola pateixen 
inseguretat al no haver-hi vorera per on caminar, havent de fer servir la calçada, en la 
qual a més, molts cops hi ha camions descarregant. 
 
Per tot l’exposat anteriorment demanem: 
 
1-Fer una reunió amb membres de l’AMPA i de la Direcció de l’escola per consensuar 
les corresponents actuacions, si n’hi ha d’haver, que resolguin la problemàtica de la 
sortida de l’edifici verd pel carrer Lluís Companys, i les places d’aparcament per 
l’entrada a l’edifici vermell. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde dóna la paraula al regidor d’IC-EV que ha presentat la moció. 
 
El senyor Josep Joan Roda diu que el pretén amb la moció és que s’adopti alguna 
actuació perquè hi ha un perill real, no tenen clar quina actuació però demana que es 
tingui en consideració i que s’actuï. 
Pren la paraula el regidor d’Obres Ramon Serra i diu explica que s’ho han anat a mirar 
que és un tema complicat, parla de la camioneta que entra per portar el material per la 
cuina i que ja fa temps que s’està pensant com racionalitzar-ho, diu també que dijous 
va tenir una reunió amb l’escola i que ells no hi veuen aquest perill.  
No obstant està d’acord que pot haver-hi un perill i per tal de solventar proposa una 
esmena a la totatlita d ela moció presentada i que s’acordi el següent: 
 
 
1-Fer una reunió amb membres de l’AMPA i de la Direcció de l’escola per consensuar 
les corresponents actuacions, si n’hi ha d’haver, que resolguin la problemàtica de la 
sortida de l’edifici verd pel carrer Lluís Companys, i les places d’aparcament per 
l’entrada a l’edifici vermell. 
 
Tots els grups municipals van intervenir-hi i van manifestar que si hi havia algun perill 
s’havia de fer alguna cosa però que s’havia de parlar amb l’escola. 
Es va aprovar assentiment l’esmena 
 
Es sotmet la moció a votació amb l’esmena incorporada i s’aprova per UNANIMITAT. 
 

-MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER DEMANAR UN ESTUDI SOBRE LA 
MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 
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Atès que actualment estem en ple procés per definir el nou model de recollida 
d’escombraries i de neteja viària creiem important tenir en compte totes les 
possibilitats abans d’obrir el procés de licitació. I això inclou també la possibilitat de 
valorar si és econòmicament més avantatjós municipalitzar els dos serveis. 
 
Atès que l’objectiu d’un ajuntament a l’hora de licitar i contractar un servei no és altre 
que al d’aconseguir el millor servei al menor cost possible sempre sota uns criteris de 
responsabilitats social, ambiental i empresarial el més ambiciosos possibles. 
 
Atès que existeixen múltiples formes de municipalitzar un servei (gestió directe, 
empresa municipals, etc.) que es poden adaptar a la realitat i necessitat de cada 
consistori. 
 
I atès que existeix una sentència judicial (núm. 165/11) dels Jutjats de Girona de 2 de 
desembre del 2011 que declara nul l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm que adjudicava el servei d’aigua a una empresa privada per no haver valoritzat 
el cost de la municipalització. Així la sentència diu textualment "QUART.— (...)  
Aquesta pèrdua (es refereix a l'anulació de l’acord de Ple que adjudicava el servei), 
però, no és definitiva sinó que només representa el punt de partida imprescindible per 
a una adequada i correcte publificació del servei que ha de començar amb una 
ajustada i detallada valoració dels actius que per via de compra-venda o expropiació, 
com més ajustat s'estimi per a l'interès general, caldria adquirir per municipalitzar-lo 
degudament i llavors, decidir amb ple coneixement de causa, la modalitat mes idònia 
per a la seva gestió. I això no és fer marrada per fer-la; la citada 
valoració, fins i tot si, finalment, s'acabés justificant com a opció més indicada per a 
l'explotació del servei la seva gestió indirecta i, més concretament, l'adjudicació a la 
mateixa concessionària o a una altra, és l'única garantia d'un càlcul precís i ajustat de 
les tarifes del servei -a calcular inexorablement sobre la inversió inicial- que, en 
definitiva és allò que exigeix l'interès general. Per aquesta raó, les tarifes aprovades, 
en haver-se elaborat sobre factors no degudament contrastats, tampoc poden 
considerar-se conformes amb l'ordenament jurídic." 
 

 
Volem demanar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

1. Encarregar un estudi per valorar la viabilitat econòmica de la municipalització 
del serveis de recollida d’escombraries i de neteja viària abans d’iniciar el 
procés de licitació. 
 

2. Crear una comissió de municipalitzacions per fer el seguiment del procés i 
valorar la possibilitat de municipalitzar-ne d’altres.  

 
Intervencions 
 
El senyor Alcalde dóna la paraula al portaveu de la CUP Aleix Solé. 
 
Pren la paraula Aleix Solé i diu que no demanen que es municipalitzin els serveis si no 
que s’estudiï aquesta possibilitat ja que hi ha moltes poblacions com Navarcles que 
han optat per la gestió directa, o per la constitució d’una empresa íntegrament 
municipal. 
 
Obert el torn d’intervencions els  grups municipals de l’oposició tots coincideixen en 
que s’ha d’estudiar  i fer números  i veure que surt més a compte el portaveu de CDC, 
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Josep Corrons manifesta que aquest any és el moment perquè s’acaben els 
contractes. 
 
Intervé Ramon Serra de SUMEM i demana una reflexió als grups municipals, i que 
recordin com es gestionava l’aigua quan es feia des de l’ajuntament i com es fa ara 
que ho fa Aigües de Manresa. Diu que no és el seu model, i no per ideologia, sinó 
perquè anys que hi son i saben quan els funciona. Quan s’han de cuidar directament i 
quan funciona quan és extern. Per tant el seu vot serà contrari a la creació d’aquesta 
Comissió. 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el resultat 
següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor - 4 2 1 1 8 
Vots en contra 5 - - - - 5 
Abstencions - - - - - - 
 
 

-MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE SERVEIS SOCIALS 
 
Les polítiques socials haurien de ser l’eix vertebrador de l’acció política de qualsevol 
municipi i correspon els seus representant electes desenvolupar-les de la manera més 
efectiva i ambiciosa possible.  
 
Les Taules de Serveis Socials són espais de trobada i coordinació entre els diferents 
agents institucionals i socials per desplegar i traçar col·lectivament línies de treball dins 
l’àrea de serveis social d’un municipi o comarca. Som conscients que l’Àrea de Serves 
Socials de l’Ajuntament de Navarcles treballa ja amb xarxa amb la gran majoria 
d’aquests agents socials, però creiem que aquest és un bon moment per fer un pas 
més i crear una estructura de treball estable com ho ha de ser la taula aquí proposada. 
 
L’objectiu d’aquestes taules no és altre que el de debatre estratègies sense voluntat ni 
de fiscalitzar la feina de la regidoria de serveis socials ni posar traves a les polítiques 
que desenvolupa. No es planteja per tant com un espai permanent de presa de 
decisions sobre el dia a dia de l’àrea sinó com un lloc de coordinació on es puguin 
decidir línies de treball i projectes a desenvolupar. Així aquesta taula haurà de 
deliberar sobre Ia planificació general dels serveis socials dins l’àmbit municipal, 
formular propostes i suggeriments de millora integral dels recursos i serveis, fomentar 
l’operativitat en les coordinacions i les intervencions amb la resta de les 
administracions, les entitats del tercer sector i la iniciativa social a Navarcles. 
 
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.  Crear la Taula de Serveis Socials de Navarcles. La comissió l’integraran: 

a) Una representació dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
b) Una representació dels partits polítics amb representació al Ple. 
c) Representants de totes les entitats que treballen dins del tercer sector i l’acció 

social.  
d) Persones compromeses i interessades en l’acció social a títol individual. 
e) Els experts que es cregui oportú convidar. 
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2. La Taula de Serveis Socials de Navarcles tindrà com a objectiu debatre i valorar les 
grans línies estratègiques i els afers principals en matèria d’atenció a les persones i 
crear un espai estable d’intercanvi d’informació general i de coneixement de la realitat 
entre els diferents agents implicats. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde obre el torn d’intervencions 
 
Per part d’ERC, Conxita Padró diu que vol donar un vot de confiança a Serveis Socials 
perquè considera que els temes estan ben encarats. 
 
Per part d’IC-EV Josep Joan Roda diu que ells també tenen tota la confiança amb 
serveis socials però que com ha dit l’Aleix no ha de ser un contrapoder si no per 
col·laborar-hi. 
 
Per part de CDC, és bo sumar sinergies i compartir idees, i també tenen confiança 
amb la regidora i els projectes que tenen endegats, a la moció hi afegirien a la lletra c) 
entitats i institucions. 
 
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, Sandra Palomino i diu que no hi ha cap 
inconvenient, que l’equip de serveis socials està treballant ja amb entitats. 
 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el resultat 
següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor 5 4 2 1 - 12 
Vots en contra - - - - - - 
Abstencions - - - - 1 1 
 
 

-MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI PER LA 
MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM 
 
El Grup Municipal de CDC a l’Ajuntament de Navarcles presenta la següent Moció al 
ple del dia 26 de gener de 2016 
 

− Que l’Ajuntament de Navarcles té un conveni per la gestió del servei d’aigua 
potable i de clavegueram amb la Societat Municipal d’Aigües de Manresa, SA 

 
− Que aquest any, 2016, finalitza la vigència de l’esmentat conveni. 

 
− Que les tendències actuals tant en grans ciutat (Barcelona, Terrassa, Sant 

Cugat, ...) com en municipis més petits, és anar re-municipalitzant de nou la 
gestió del servei d’aigües. 
 

− Que al llarg d’aquests anys hem anat invertint per millorar les xarxes, la 
mateixa gestió i alhora fent inversions, que ens han permès tenir les 
instal.lacions més endreçades. 
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− Que arriba al nostre entendre, el moment de poder tenir un paper més cabdal i 
més protagonista en la gestió dels costos que representa per l’administració 
municipal. 
 

Per tot això,  
 
SOL.LICITEM, 
 
-Que es formi una comissió, amb representació de tots els grups municipals per 
estudiar i valorar les circumstàncies, els costos i les dades per poder discernir i valorar 
la proposta més convenient a l’hora de decidir la renovació del conveni amb Aigües de 
Manresa. 
 
-Que aquesta comissió tingui una durada màxima de tres mesos per arribar a una 
decisió final, que pot ser renovar el conveni, demanar altres ofertes a empreses del 
mercat o adoptar la decisió de municipalitzar el servei. 
 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el resultat 
següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor - 4 2 1 1 8 
Vots en contra 5 - - - - 5 
Abstencions - - - - - - 
 

INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTORA MUNICIPAL 
SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS  
 

A continuació es transcriu l’informe emès per la interventora de data 21-1-16 

La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials afecta als terminis de 
pagament i al procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus 
proveïdors. 

Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 són 55 dies del 7/07/2010 a 
31/12/2010, 50 dies del 1/01/2011 fins el 31/12/2011 i 40 dies del 1/01/2012 al 31/12/2012 i 30 
dies a partir de l’1/01/2013. 

L’art.4 de la llei 15/2010, com a mecanisme de transparència en el compliment dels terminis de 
pagament establerts per la llei s’estableix que es retran informes periòdics al Ple per part de la 
Tresoreria municipal, o en el seu defecte per la Intervenció, amb caràcter trimestral que hauran 
d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’estigui incomplint els terminis i aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri 
d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
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En compliment al que disposa la  Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

S’informa: 

DEL QUART TRIMESTRE DE 2015 

Que de les dades comptables a data 21 de gener de 2016, i del llistat adjunt, se’n desprèn: 

Import pendent de pagament  a 31/12/2015:   385.574,40 €  - núm. Operacions: 293 

Import pagat a 31/12/2015:            1.454.672,32 € - núm. Operacions: 523 

El període mig del pendent de pagament (PMPP) al final del quart trimestre, que indica el 
número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendents de pagament al final del 
trimestre, s’ha situat durant el quart trimestre en 21,26 dies. 

El període mig de pagament (PMP) dels efectuats en el trimestre, que indica el número de dies 
promig en què s’han realitzat els pagaments, s’ha situat durant el quart trimestre en 37,18 
dies. 

S’adjunta annex 1 amb documentació del 4t trimestre. 

PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Alcalde obre el torn de precs i preguntes: 
 
 Grup d’ERC, Conxita Padró, pregunta: 

 
1) Hi ha uns bancs al costat de l’ambulatori, sota l’Esplai, que estan una mica fets 

malbé i en falta un més perquè els avis no hi caben. 
2) Hi ha la P del Parking al carrer Monestir que no es veu gaire 
3) Ha sentit algunes crítiques pel pavelló, com està?  

 
Contesta el regidor d’Obres Ramon Serra, pel tema del pavelló i  diu que es va fer una 
recepció parcial per tal que els equips poguessin entrenar, tot i les dificultats que això 
comporta, ja que un equipament públic no s’obra fins que tot està acabat però per 
evitar més mal de caps als clubs es fa adoptar aquesta solució, explica que ja s’està a 
la recta final i que li consta que divendres el clima ja funcionava. 
 
- Grup d’IC-EV, Josep Joan Roda pregunta: 
 
1) la persona contractada pel pavelló ha marxat n’hi haurà una altra? 
 
Contesta Laura Castell que si es preveu una altra persona. 
 
2) Sobre la neteja del llac s’ha fet alguna actuació? 
 
Contesta Ramon Serra, es va demanar a l’ACA i s’ha rebut l’informe però el tema de 
gestionar-ho és complicat 
 
3) demana reactivar la comissió de mobilitat 
 
Contesta Ramon Serra i diu que mirarà de tirar-ho endavant però amb tantes 
comissions potser no es podrà. 
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- Grup de la CUP, Aleix Solé fa un prec sobre el butlletí hauria de servir  

més per generar debats que no pas propaganda i pregunta: 
 

1. S’ha plantejat penalitzar l’empresa adjudicatària de les obres del pavelló pel 
retard? 

Contesta l’Alcalde diu que no s’ha descartat però que es veurà amb el tancament 
de l’obra. 
 
2. Colònia de gats a Sant Bartomeu, us consta alguna anomalia? 

 
No consta cap anomalia s’ha fet l’esterilització. 
 

- Grup de CDC Josep Díaz pregunta: 
 

Fa uns suggeriments hi ha coses que ja haurien d’estar aclarides com 
desfibril·ladors, la farmaciola, la megafonia que no xuta. Els locals dels clubs es 
podria fer amb una paret de pladur, i demana que es faci el més aviat possible. 
 
I pregunta: 
 
- Tema de publicitat com es farà. 
- I el bar com s’acabarà. 

 
Contesta l’Alcalde i diu que la publicitat ho gestionaven directament els clubs i 
l’ajuntament no hi intervenia, ens hem de preguntar com es farà, hi ha una qüestió 
estètica de com es posen els anuncis i la forma de la gestió, directament els clubs?, 
directa de l’ajuntament? A mitges? Ho hem d’estudiar. 
Sobre el bar de moment no n’hi haurà s’instal·laran unes màquines de vending. 
 
I sobre la megafonia s’ha de mirar perquè no funciona. 
 
Pren la paraula Carme Alòs i pregunta: 
 
Hi ha una instància d’uns veïns del carrer Lleida que fa 4 mesos que s’ha presentat i no 
s’ha contestat. 
 
Contesta el Ramon Serra i diu que ha parlat amb els veïns, i que properament rebran una 
carta. 
 
Pren la paraula Josep Corrons i fa un prec: 
 
Els hi agradaria poder disposar de les actes dels plens més aviat, ara es reben amb la 
convocatòria del Ple 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.05, 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 
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