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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 14 DE JUNY DE 2016 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Sessió número: 13/2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14-06-2016 
Inici: 17:00 hores 
Acabament: 18:15 hores 
Lloc: Sala de Reunions de la Casa Consistorial 

 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs 
 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat 
Laura Castell i Carrió 
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Interventora 
Mireia Serra i Ferré 
 
QUÒRUM 
 
Comprovat el quòrum necessari per la constitució i adopció d’acords, es manté durant 
el transcurs de la sessió. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió, es passa a tractar dels assumptes que figuren a l’ordre del dia de la 
convocatòria, resolent-se tots ells en els termes que a continuació es relacionen i per 
unanimitat, llevat que es digui el contrari: 
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es va aprovar l’acta corresponent a la sessió número 12 de data 31 de maig de 2016 
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2. ÀREA SERVEIS AL TERRITORI: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’ACTIVITATS 
I ALTRES ASSUMPTES D’URBANISME I OBRES 
 
2.1.- ASSABENTAT COMUNICACIONS ACTIVITATS  
 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada de la següents comunicacions 
d’activitats presentades: 
 
1.1.- Declaració responsable presentada pel Sr. Pedro Pastor Penades, amb NIF 
núm. 39121006F, per l’inici d’activitat 2016/05DR “d’AUTOESCOLA” al Passeig 
Cervantes, núm. 37 Baixos d’aquest terme municipal. Raó social: INNOVA 
(procediment 2016/38_DR) 
 
1.2.- Comunicació de transmissió de llicència presentada per Raül Caballé 
Sequera, amb NIF 46704538N titular de la llicència d’activitats 05/1997 de “Bar” situat 
al carrer Aragó, 1, a favor del Sr. Joan Martínez Navarro, amb NIF núm. 39307153S, 
(procediment 2016/33_CT).  
 
1.2.1 Comunicar al Sr. Joan Martínez Navarro com a nou titular, que es subroga en els 
drets i deures derivats de la llicència. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquests acords a l’interessat. 
 
2.2.- AUTORITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CASETA VENDA PRODUCTES 
PIROTÈCNICS  
 
Antecedents de fet 
 
Atesa la Resolució dictada per la Subdelegació de Govern referent a l’expedient 
tramès sobre la sol.licitud de venda de productes pirotècnics formulada per la Sra. 
Teresa Bacardit Orrit. 
 
Vist l’informe favorable emès per la intervenció d’armes i a la Direcció Provincial 
d’Indústria i Energia i el de l’Enginyer Municipal. 
 
Atès que la subdelegació del Govern ha autoritzat la venda de productes pirotècnics 
sol.licitada condicionant l’eficàcia de la resolució a l’estricte compliment de les 
condicions que s’adjunten a l’autorització. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Teresa Bacardit Orrit, amb NIF 39311954D, la 
instal.lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics expt. 2016/03_DR, al 
carrer Creueta, s/n durant el període comprès entre el 17 al 23 de juny de 2016 
 
Segon.- APROVAR la taxa que ascendeix a 225,00 euros, d’acord amb el què 
s’estableix a l’ O.F. 4.3  
 



 4 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la interessada i als Vigilants Municipals. 
 
2.3.- ASSABENTAT ACTUACIONS COMUNICADES OBRES  
 
Vist les instàncies presentades subjectes al règim de comunicació prèvia d’acord amb 
l’ordenança municipal aprovada pel ple de l’Ajuntament de Navarcles en sessió de 
data 30/11/2011, d’acord amb l’art.187.bis lletra a) del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb la modificació introduïda per la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, informades favorablement pel tècnic municipal, la Junta 
de Govern Local es dóna per assabentada de les sol.licituds que tot seguit es 
relacionen: 
 

ACORDS 
 
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de les actuacions comunicades que tot seguit 
es relacionen: 
 

Núm. Data 
sol.licitud Sol.licitant Descripció de les obres Emplaçament 

22AC/16 31-5-2016 Manuel Garrido López Substitució de finestra per una porta c/Baixada a les 
Fonts, 6 

 
 
2.4.- APROVAR TRANSMISSIÓ LLICÈNCIA OMJ 05/15 
 
Antecedents  
 
En la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2015 se va concedir al Sr. 
Josep M. Mas Catot llicència d’obres OMj 05/15 per la construcció d’una nau entre 
mitgeres per  a ús de magatzem al carrer de la Llana, núm. 11-13 
 
Atès que en data 6 de juny de 2016, el Sr. Josep Mas Catot, presenta instància amb 
registre d’entrada 2016/1869 sol.licitant la transmissió de la llicència d’obres OMj 05/15 
a favor del Sr. Josep Mas Esquius. 
 
La Regidora d’Urbanisme i Activitats proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  APROVAR la transmissió de la llicència d’obres OMj 05/15 atorgada per 
acord de la Junta de Govern Local de data 22/12/2015 al senyor Josep M. Mas Catot, 
amb NIF núm. 77732169N, consistent en la construcció d’una nau entre mitgeres al 
carrer de la Llana, 11-13 a favor del senyor JOSEP MAS ESQUIUS, amb NIF núm. 
39399586B, domiciliat al carrer Valentí Vintró, núm. 26 de Navarcles, a l’empara del 
que es disposa a l’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
SEGON.- APROVAR la liquidació per expedició de documents administratius que 
ascendeix a 110,50 euros, en compliment del que es disposa a l’Article 7è, epígraf 
tercer de l’O.F. 4.1. 
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TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
2.5.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES “SKATEPLAÇA 
NAVARCLES” 
 
Fets 
 
En data 22 d’abril de 2016 per acord Resolució d’Alcaldia 2016/106 es va adjudicar 
definitivament la contractació de les obres del projecte Skateplaça Navarcles a 
l’empresa Construccions F60 2012 SL 
 
En data 26 d’abril de 2016 es va notificar la Resolució d’Alcaldia 2016/106 a l’empresa 
adjudicatària amb la qual tenia efectes de formalització el contracte, i el 8 de juny de 
2016l’empresa adjudicatària va presentar el projecte de Pla de seguretat i salut en el 
treball, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com annex al 
projecte. 
 
Atès que el Coordinador de Seguretat i Salut de les Obres ha informat favorablement 
l’aprovació del pla. 
 
Fonaments de dret 
 

- article 7.2 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- resolució d’alcaldia de data 20 de juny de 2011 sobre delegació de 
competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a l’òrgan 
competent per la seva aprovació  

 
El regidor-delegat d’Urbanisme i Obres Públiques  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR  el Pla de Seguretat i Salut presentat per Construccions F60 
2012, SL per l’execució de les obres “Skateplaça Navarcles” 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de 
seguretat per tal que procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat laboral. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
2.6.- APROVACIÓ PLA FIBRA ÒPTICA  
 
ANTECEDENTS  
 
En data 12-4-2016 amb RE/ 1169 l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SA, presenta 
davant aquest Ajuntament el “Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de nova 
generació mitjançant fibra òptica al municipi de Navarcles”. 
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En data 14/6/2016 l’enginyer Toni Vila informa favorablement el pla, el contingut de 
l’informe és el següent: 
 
“Aquest any és previst el deplegament de la fibra de telefònica a navarcles i cubrirà un 25% de 
la població. 

Es presenta un plànol amb la distribució proposada als següents carrers: 

1.-sort 10.-passeig bonavista (parcial) 

2.-miquel servet 11.-jesús (parcial) 
3.-trueta 12.-angel guimerà (parcial) 
4.-monestir 13.-sebastià tosques (parcial) 
5.-ubac 14.-fortià solà (parcial9 
6.-miquel àngel (parcial) 15.-catalunya 
7.-reial 16.-sant benet 
8.-llobregat 17.-ample (parcial) 

9.-prat de la riba (parcial) 18.-baixada de les fonts 
 

La resta de l'extensió al municipi es realitzarà l'any vinent (2017) si el pressupost de l'empresa, 
que hores d'ara està compromés, es confirma. 

És prevista la instal·lació d'una fibra de tipus FTH (fibra to the home) splittada amb una velocitat 
a casa de l'usuari 300/30, i amb ip variable. 

No és previst que hi hagi noves ocupacions per façana o altres, degut a que les fibres 
utilitzaran els mateixos passos que les actuals línies de coure. No és prevista la instal·lació 
d'armaris. Solament de les caixes de façana noves. 

Passats 5 anys després que no quedi coure es retirarà tot el coure que hi hagi, fins i tot la 
centraleta (no pas el repetidor i les antenes). Per tant la resta de les companyies s'han d'haver 
adaptat a la nova situació.” 

Fonaments de dret 
 

- Llei 9/2014, de 9 de maig, de General de Telecomunicacions, article 34.6 de 
conformitat amb el paràgraf segon d’aquest punt l’administració no pot exigir 
llicència o autorització per aquesta activitat, en el cas que l’operador presenti 
davant l’administració un pla de desplegament o d’instal·lació, per a la seva 
aprovació. Tanmateix i d’acord amb aquest article abans de l’execució del Pla 
s’haurà de presentar Declaració responsable amb manifestació explícita que 
compleix la normativa vigent i justificant d’haver satisfet la taxa corresponent.  

 
L’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és l’alcalde, segons allò que es 
disposa a l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, tanmateix per resolució  número 2015/168 
de data 15 de juny, publicada al BOP de Barcelona de data 29 de juny de 2015, 
aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això la regidora delegada d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
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Primer.- APROVAR el “Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació 
mitjançant fibra òptica”, presentat per TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 
 

3.- ÀREA SERVEIS GENERALS: ASSUMPTES ECONÒMICS,SECRETARIA 
GENERAL, RECURSOS HUMANS 
 
3.1.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 35.692,38 € - PROGRAMA COMPLEMENTARI 
COHESIÓ SOCIAL CODI 16/X/226103 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist la comunicació de la Diputació de Barcelona d’atorgament de la subvenció del 
programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica dins del marc del Catàleg de serveis de l’any 2016, i Programes 
complementaris, “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 
Aquest Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis any2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en els àmbits, per l’actuació i per l’import que 
tot seguit es relaciona: 
 
Codi XGL Actuació Aportació 

Diputació 
16/X/226103 Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió 

social i emergència energètica 
35.692,38 € 

 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació de l’ajut mitjançant la tramitació del formulari P300 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als diferents serveis municipals afectats i a la 
Intervenció municipal.   
 
3.2.- CONTRACTACIÓ TÈCNIC AUXILIAR CULTURA, JOVENTUT I FESTES  
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2016 es va aprovar la 
convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió temporal i 
amb caràcter urgent d’una plaça de tècnic auxiliar cultura, joventut, festes. 
 
Les bases i l’anunci de convocatòria  es van publicar al BOPB de data 13 de maig de 
2016, també es va publicar l’anunci a la pàgina web municipal segons queda acreditat 
a l’expedient, mitjançant anunci a l’E-tauler. 
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Per resolució d’alcaldia número 2016/138 es va aprovar la llista d’admesos i exclosos, 
la formació de l’òrgan seleccionador i la data de les proves, la qual es va publicar a la 
pàgina web municipal segons queda acreditat a l’expedient, mitjançant anunci a l’E-
tauler. 
 
En data 8 de juny es va efectuar les proves del procés selectiu i l’òrgan seleccionador 
ha efectuat la corresponent proposta per la contractació de l’aspirant que ha obtingut 
major puntuació i constituir la borsa d’interinatge 
 
Fonaments de dret 
 
- L’article 25 lletra l) de la llei 7/1985 de 2 d’abril  de bases de règim local amb les 
modificacions introduïdes per la llei 27/2013 de 27 de desembre, determina com a 
competència municipal pròpia “ l’ocupació del temps lliure” i en la lletra m) “la promoció 
de la cultura i equipaments culturals”. 
 
Correspon a l’ajuntament contractar al personal necessari als efectes de portar a terme 
les seves competències d’acord amb uns estàndars raonables i acceptables atenent 
als recursos disponibles, de manera que es puguin satisfer les demandes dels usuaris 
dels serveis públics. 
 
Atès que el projecte que es realitza al KATNA justifica la urgència  inajornable per al 
bon funcionament dels serveis públics essencials, d’acord amb el que estableix l’art. 
Article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016 
 
- Vist el que es determina a la base novena de les bases reguladores del procés 
selectiu que preveu que l’Alcalde aprovarà la contractació de l’aspirant proposat per 
l’òrgan seleccionador, tanmateix per resolució  número 2015/168 de data 15 de juny, 
publicada al BOP de Barcelona de data 29 de juny de 2015, aquesta competència ha 
estat delegada a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això aquest Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan 
necessària la contractació d’un tècnic auxiliar de  cultura, joventut i festes, i declarar-lo 
destinat a un servei públic essencial.  
 
SEGON.- CONTRACTAR a ERIC GRAU RUBIO amb el DNI núm. 77744015-J, per 
ser l’aspirant que ha obtingut major puntuació, per cobrir temporalment la plaça de 
tècnic auxiliar de  cultura, joventut i festes. 
 
Subjectar la contractació a les següents condicions:  
 
Tipus de contracte: Interinitat. Fins a la cobertura de la plaça en propietat.  
Jornada completa 
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Retribució: Sou base el que es determina pel grup C1 
                   CD 17 
                   CE: 3.000€/anual 
Inici contracte: 15 de juny de 2016  
 
TERCER.- APROVAR  la constitució d’una borsa d’interinatge amb les persones que 
han superat totes les proves i no hagin obtingut plaça, que tindrà una durada de DOS 
ANYS sempre que no s’hagi convocat i cobert la plaça de caràcter permanent. Aquest 
personal podrà ser cridat per ordre de puntuació que és la següent: 
 
Núm. ordre nom 
2 Real Jiménez, Elodia 
3 Sanz Tejada, Jesús 
4 Curtichs Serrato, Marta 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i a la resta d’aspirants que formen 
part de la borsa d’interinatge i trametre certificat a Intervenció i al Comitè d’Empresa. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR al senyor Alcalde per l’oportú contracte laboral  
 
3.3.- APROVAR RELACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES O/2016/4 
 
Degudament informades per la Intervenció municipal les factures incloses en la relació  
número O/2016/4 conformades pel regidor/a delegat/da es proposa l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
APROVAR, de conformitat amb el que s’estableix a la base número 19 de les bases 
d’execució del pressupost la relació d’obligacions reconegudes número O/2016/4, que 
ascendeix a l’import de 46.775,96 euros. 
 
3.4.-ATORGAMENT SUBVENCIONS NOMINATIVES 2016 
 
Vistes les sol·licituds de subvencions per aquest any 2016 presentades per diferents 
entitats d’aquest municipi.  
 
Atès que aquestes entitats han presentat la documentació justificativa de la subvenció 
concedida l’any 2015 i que s’ha aprovat en la corresponent Junta de Govern Local. 
 
Atès que d’acord amb l’article 10.1 a) de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Navarcles, les subvencions es podran atorgar directament, no essent 
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general. 
 
Atès que la competència per a la resolució de les subvencions correspon a la Junta de 
Govern Local amb el límit del crèdit disponible màxim. 
 
Per tot això la Regidora Delegada de l’Àrea d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’atorgament de les subvencions que s’han presentat dins del 
termini establert, corresponents a l’any 2016 , segons el detall següent: 
 

BENEFICIARI CIF FINALITAT QUANTIA 
SUBVENCIO EXPEDIENT Aplicació 

pressup. 
Associació Navarclina de Pesca G-60919750 Finançament despeses entitat 2.375,00 2016025 ATSUB 3410 48010 

Associació de Gent Gran de 
Navarcles G-58820614 Activitats de manualitats, 

gimnàstica i teatre 3.700,00 2016026 ATSUB 2310 48003 

Plataforma Navarcles per la Pau i 
la Solidaritat G-64602105 Finançament despeses entitat 380,00 2016027 ATSUB 2310 48001 

Institució Benèfica Amics dels Avis 
(IBADA) G-08971749 Segon premi del concurs de 

pintura 600,00 2016028 ATSUB 2310 48200 

Colla de Geganters i Grallers de 
Navarcles G-62564653 Finançament despeses entitat 2.745,00 2016029 ATSUB 3340 48910 

Club Escola de Bàsquet Navarcles G-61465746 Finançament despeses entitat 5.700,00 2016030 ATSUB 3410 48013 

Caminant Plegats en el Dol G-62944939 Finançament despeses entitat 300,00 2016041 ATSUB 2310.48008 

SES Navarcles Q-0801066-B Jornades Culturals i esportives 
2016 1.200,00 2016042 ATSUB 3240 48005 

Penya Ciclista Navarcles G-59548263 Marxa Selènika 731,00 2016043 ATSUB 3410 48017 

Rebot Navarclí G-66550641 Finançament despeses entitat 800,00 2016045 ATSUB 3340 48919 

Club Hoquei Navarcles G-60011715 Finançament despeses entitat 3.040,00 2016046 ATSUB 3410 48014 

AMPA de l’Escola Bressol Tinet G-63534978 Festa de final de curs 2015-
2016 742,00 2016047 ATSUB 3232 48007 

Agrupació Cantaires Navarcles G-60135134 Viatge per oferir un concert 770,00 2016048 ATSUB 3340 48202 

A.C.F. Veterans Navarcles G-58982273 Finançament despeses entitat 380,00 2016052 ATSUB 3410 48009 

Bah! Grup de Teatre Jove G-66116344 Finançament despeses entitat 1.000,00 2016057 ATSUB 3340 48912 

Club d’Escacs Navarcles G-65663429 Finançament despeses entitat 380,00 2016064 ATSUB 3410 48012 

Amics del Tren de Bages G-62176540 Finançament despeses entitat 760,00 2016116 ATSUB 3340 48904 

ADF del Bages Oriental G-58556945 
Finançament despeses entitat,  
arranjament de camins i 
prevenció d’incendis forestals 

1.569,20 2016117 ATSUB 1360 46600 

Societat Coral Harmonia G-58084559 Finançament despeses entitat 1.500,00 2016118 ATSUB 3340 48914 

Club Petanca Sant Bartomeu G-60723863 Finançament despeses entitat 451,00 2016119 ATSUB 3410 48016 

Associació Amics de l’Aplec Sant 
Jordi G-60210648 

Organització del 46è Aplec Sant 
Jordi els dies 23 i 24 d’abril de 
2016 

1.700,00 2016125 ATSUB 3340 48204 

Associació d’Amics de l’Escola 
Municipal de Música de Navarcles G-61580726 Finançament despeses entitat 

de curs 2015-2016 .300,00 2016126 ATSUB 3260 48006 

 
Segon.- SUBJECTAR l’atorgament d’aquesta subvenció a les següents condicions: 
 

1. S’efectuarà el pagament del 50% de l’import,  un cop concedida la subvenció i 
el 50% restant a la presentació de la justificació. 

2. La justificació de la despesa es realitzarà mitjançant l’aportació de factures quin 
import sigui d’almenys la mateixa quantia que la subvenció. 

3. El termini per la justificació acabarà el dia 31 de desembre de l’any de la 
concessió.  
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4. La no justificació dins el termini assenyalat, de la subvenció atorgada, 
comportarà la revocació i reintegrament de la mateixa, així com no poder 
sol·licitar subvenció l’any següent. 

  
Tercer.- NOTIFICAR l’acord al beneficiari en el termini màxim de deu dies a comptar 
des de la data d’aquest acord. 
  
De conformitat amb l’ordenança general de subvencions, s’entendrà acceptada la 
concessió de l’ajut per part dels ens beneficiaris, si en el termini de quinze dies, 
comptat a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la 
renúncia, sens perjudici que, en el cas de convenis de col·laboració, sigui necessari 
procedir, si s’escau, a la signatura del conveni per a la plena efectivitat de l’ajut. 
 
Quart.- APLICAR la despesa de les subvencions concedides a les aplicacions 
corresponents del pressupost municipal vigent. 
 
3.5.- AL.LEGACIONS PROJECTE “TÈCNIC ARXIU” PIL 2016 
 
ANTECEDENTS  
 

1. En el procediment per la selecció del projecte “Tècnic arxiu” en el Pla Inserció 
Local 2016 convocat per acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 
2016, s’han presentat unes al·legacions per part del candidat que ha quedat en 
segona posició. 

2. Vista la proposta de l’òrgan de selecció que reunit en sessió del 13 de juny ha 
dictaminat el que literalment es transcriu: 

 
1. El certificat negatiu de prestacions s’ha presentat fora de termini, no procedeix la seva 
valoració.  
Cal fer esment que es va requerir al sol·licitant que aportés els justificants de l’experiència 
laboral ja que amb la sol·licitud no va aportar cap document acreditatiu tot i així, es va tenir amb 
compte i es va valorar l’experiència amb la puntuació màxima 2 punts. 
 
2. Les valoracions s’han fet d’acord amb el barem de les bases del PIL i la documentació 
aportada sense que hi hagi hagut discrecionalitat per part d’aquest òrgan. 
 
3. Pel que fa a l’entrevista s’ha seguit el principi d’igualtat i es van formular les mateixes 
preguntes als dos candidats, la manera de valorar-la consta en les bases del PIL i l’òrgan de 
selecció gaudeix d’un marge discrecionalitat per la seva valoració, sense que hagi de justificar 
la seva puntuació. 
Per tot això aquest òrgan de selecció  ACORDA:  
Primer.- Ratificar-se en la puntuació final, de la selecció del candidat pel projecte “Tècnic arxiu”. 
Segon.- Elevar aquest acord a la Junta de Govern Local per tal que adopti l’acord que 
s’escaigui.” 
  

3. Considerant que es tracta d’un Pla d’Ocupació Local i no d’un procés selectiu 
per a la provisió d’una plaça en plantilla. 

4. Considerant que les bases reguladores d’aquest Pla es van aprovar a la Junta 
de Govern Local de data 19/4 es van publicar al BOPB del dia 29 d’abril i no es 
van presentar al·legacions.  

5. Considerant que s’han observat els principis d’igualtat, concurrència pública i 
publicitat. 
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Fonaments de dret 
 

- Bases reguladores de la convocatòria del Pla Inserció Local 2016. 
- Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, article 89. 
 
Per tot això Aquest alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- VALIDAR les actuacions realitzades per l’òrgan de selecció en el projecte del 
PIL 2016 “Tècnic Arxiu” i  confirmar la puntuació final de la valoració de les sol·licituds 
presentades.  
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat . 
 
3.6.- INICIAR EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS “SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, I LA VIGILÀNCIA EN LA SALUT” 
 
Atès que ha finalitzat el contracte de serveis amb l’empresa MB Prevent quin objecte 
és el Servei de Prevenció Aliè, i la Vigilància en la Salut. 
 
D’acord amb els que es disposa en el DL 3/2011. de 14 de novembre pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, s’acorda: 
 
Primer.- Iniciar expedient de licitació per la contractació dels serveis “Servei de 
Prevenció Aliè, i la Vigilància en la Salut.” 
 
Segon.- Comunicar-ho a l’empresa MB prevent  fent li avinent que es seguirà amb la 
prestació dels serveis fins a l’adjudicació del nou contracte amb l’empresa que resulti 
adjudicatària. 
 

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:  
 
4.1.- CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ 
 
Vista la sol.licitud presentades interessant la concessió de targeta d’aparcament 
individual per a persones.  
 
Vista la documentació presentada pel sol.licitant, que acredita les condicions que 
determinen la procedència de l’atorgament de la targeta. 
 
Fonaments de dret 
 
- Decret 97/02, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminucions i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de persones amb 
mobilitat reduïda, regula el procediment i altres aspectes en ordre a la matèria i 
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atribueix als Ajuntaments la concessió de totes les modalitat de targetes d’aparcament 
regulades per l’esmentat Decret. 
 
L’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és l’alcalde , segons allò que es 
disposa a l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, tanmateix per resolució  número 2015/170 
de data 15 de juny, publicada al BOP de Barcelona de data 29 de juny de 2015, 
aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local. 
 
La Regidora de Serveis Socials proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució al/la sol.licitant i la seva inscripció al registre, amb les següents dades: 
 

Expedient Núm. Targeta NIF del 
titular 

Tipus de targeta 
atorgada Vigència 

2011/132 81402/2016/156/4308-B 39.234.308-B Titular no 
conductor 10 anys 

 
Segon.- COMUNICAR a la persona titular de la targeta, o als seus representants, les 
obligacions que li corresponen segons el previst al Decret 97/2002, de 5 de març, 
mitjançant l’entrega del tríptic informatiu publicat pel Departament d’Acció Social o altre 
document elaborat pels serveis socials locals on es facin constar les condicions d’ús, 
en el moment de lliurament de la targeta. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix al cap dels 
Vigilants Municipals per al seu coneixement i efectes. 
 
4.2.- ATORGAMENT SERVEI TELEASSISTÈNCIA 
 
Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència/o d’atenció domiciliària. 
Emesos els corresponents informes per part de la Treballadora Social i una vegada 
fiscalitzats els expedients per la intervenció municipal. 
 
Aquesta regidora-delegada de serveis Socials proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- ATORGAR de conformitat amb l’informe emès per la Treballadora Social 
d’aquest ajuntament, els serveis sol·licitats als usuaris identificats a l’expedient i per 
l’import de la taxa que correspongui, tot seguit es relacionen. 
 
Núm.expt SERVEI Import taxa 
2016/737 Teleassitència 8,43€ 
 
SEGON.- NOTIFICAR  aquest acord als interessats. 
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TERCER.- EMETRE certificat per la Intervenció municipal pel seu coneixement i als 
efectes corresponents. 
 
4.3.- ATORGAMENT AJUDES INDIVIDUALITZADES 
 
ANTECEDENTS 
 
Ateses les sol·licituds de diferents prestacions socials de caràcter econòmic, i 
detectades situacions de vulnerabilitat social  pel personal tècnic dels equips bàsics 
d’atenció social d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l’informe preceptiu d’aquest equip tècnic exigit en l’article 14.6 del  Reglament 
municipal de prestacions econòmiques de caràcter social. 

Vist que l’esmentat reglament aprovat pel Ple de la Corporació en sessió del 28 de 
maig de 2014, te com objecte  regular les prestacions, tant econòmiques com 
materials, destinades a l’atenció de les necessitats socials, a pal∙liar, situacions de 
necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, així com el seu procediment 
de concessió.  

Atès que aquestes prestacions presenten diferents modalitats en funció de les 
necessitats a satisfer . 
 
Intervingut i fiscalitzat l’expedient per la Intervenció de fons municipal. 
 
La regidora de Serveis Socials  de conformitat amb el que es disposa a l’article 15 del 
Reglament de prestacions econòmiques socials, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- APROVAR les ajudes individualitzades, destinades a persones en situació de 
vulnerabilitat social, que consten relacionades a l’expedient corresponent pel concepte 
i imports que seguidament es relacionen: 
 
Núm. expt.  
 

C ON C E P TE  Import  

2004/46 Ajut Aliments 25€ 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa per import 25€ amb càrrec a la partida 2310 48000. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones beneficiades, les quals han de 
complir  les obligacions establertes a l’article 7.3 del reglament municipal de 
prestacions econòmiques de caràcter social. 
 
Quart.- EMETRE certificat per la Intervenció de Fons municipal. 
 
4.4.- PAGAMENT RECUPERACIÓ ADMINISTRATIVA NÍNXOL 1065 
 
ANTECEDENTS 
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Atès que en sessió de la Junta de Govern Local de data 31/05/2016 es va aprovar la 
concessió administrativa, per l’import de 1.000,00 euros, del nínxol número 1065 del 
cementiri municipal a la senyora Francisca Pascual Carnero . 
 
Atès que aquest nínxol era propietat del Senyor Francisco Carreño González i que va 
oferir la recuperació de la concessió a l’ajuntament, segons consta a l’instància 
presentada.  
 
Per tot això el responsable de l’àrea d’Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR el pagament al Sr. Francisco Carreño González, d’import 
1.000,00 euros, corresponent a la recuperació administrativa i condicionar l’efectivitat 
del pagament a l’ingrés efectiu a la tresoreria municipal de la liquidació tributària 
corresponent, per l’import de la concessió administrativa del nínxol. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
TERCER.- EMETRE certificat de l’acord per a la intervenció municipal. 
 
4.5.- AUTORITZACIÓ CENTRES VETERINARIS INSCRIPCIÓ REGISTRE ANICOM 
 
ANTECEDENTS  
 
Vist l’escrit del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, en el qual ens informen 
de la possibilitat que els centres veterinaris i protectores d’animals de Catalunya 
puguin inscriure directament al Registre General d’Animals de Companyia (programa 
ANICOM) els animals que identifiquen o donen en adopció i viuen en el nostre 
municipi. 
 
Atès que amb aquest nou procediment es redueix a zero el temps entre la implantació 
del xip i la seva inscripció al Registre General d’Animals de Companyia, garantint que 
un animal xipat o donat en adopció sigui lliurat no tan sols identificat, si no també 
censat en el cens municipal. 
 
Aquesta Regidor-Delegada de Sanitat proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- L’ Ajuntament de  Navarcles autoritza els centres veterinaris i protectores 
d’animals de Catalunya per tal que inscriguin directament al Registre General 
d’Animals de Companyia (programa ANICOM) els animals que identifiquen o donen en 
adopció i viuen en el nostre municipi. 
Alhora autoritzem els centres veterinaris i protectores d’animals a modificar, en 
animals ja donats d’alta, les dades relatives a la titularitat, residència o dades de 
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contacte del seu propietari quan resulti necessari o a donar-los de baixa en cas de 
mort. 
 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Direcció General de Polítiques Ambientals, Servei de Biodiversitat i Protecció dels 
Animals 
 

5.- DIVERSOS 
 
5.1.- CONCESSIÓ GUALS  
 
Vist la instància presentada sol·licitant una placa de gual permanent i emès informe 
favorable per part dels vigilants municipals i dels serveis tècnics es proposa l’adopció 
del següents:  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la instal·lació d’un gual permanent d’acord amb l’informe 
tècnic i l’informe dels vigilants municipals que consten a l’expedient, a favor de la 
persona i al lloc que tot seguit es relaciona: 
 

Exp. Nom i Cognoms DNI Domicili fiscal Adreça Gual 
(Objecte tributari) 

Núm. 
Placa 

Núm. 
Vehicles 

11PG/16 Anna Sentias 
Coromina 39355413K C/ Girona, 49 

c/ Girona 49 
(accés gual per 
Av. Piscines i 
Esports, 31) 

406 <4 

Referència cadastral 9232126DG0293S0001PZ 
 

SEGON.- SUBJECTAR aquesta autorització a les condicions següents: 
 

- Un cop recollia la placa de gual cal que es posi en contacte amb els Vigilants 
Municipals per tal de definir l’espai a pintar. 
 

TERCER.- APROVAR la liquidació individual en aplicació de l’OF 3.2 reguladora de la 
taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 
parcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, amb els 
següents conceptes: 
 

- Tarifa primera: Import prorratejat, reserva de fins a 4 cotxes....... 23,00 € 
- Tarifa tercera: Placa gual.............................................................. 10,00 € 

     Pintar gual.............................................................. 40,00 € 
QUART.- COMUNICAR l’acord anterior als serveis de recaptació per incloure l’alta al 
padró fiscal de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres.  
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5.2.- ASSABENTAT PAS TERME MUNICIPAL  
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Francesc Saltó, en representació d’Amics Automòbils 
Antics Rubí, en el que comuniquen que estan organitzant la “XII Edició del Ral.li 
Clàssic de Sant Cristòfol” per vehicles de col.lecció de més de 25 anys, i que el dia 16 
de juliol de 2016 passarà per la BV-1221 dins del terme municipal de Navarcles en 
direcció a Talamanca. 
 
Vist l’informe favorable dels vigilants municipals  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- ASSABENTAT del pas pel terme municipal el dia 16 de juliol de 2016 del 
recorregut de la “XII Edició del Ral.li Clàssic de Sant Cristòfol” per a vehicles de 
col·lecció de més de 25 anys que organitza l’entitat Amics Automòbils Antics Rubi, que 
transcorrerà per la BV-1221 en direcció cap a Talamanca. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i als vigilants municipals. 
 
5.3.- AUTORITZAR CESSIÓ ÚS TEMPORAL DELS BÉNS I INSTAL.LACIONS 
MUNICIPALS  

Antecedents de fet 

Vista la instància presentades en què es sol·licita diferent col·laboració del consistori 
mitjançant la cessió d'ús temporal de diversos béns i instal·lacions municipals. 
 
D’acord amb la disponibilitat de l’equipament i el vist i plau de la regidora d’esports. 

Fonaments de dret 
L’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és l’alcalde, segons allò que es 
tanmateix per resolució  número 2015/170 de data 15 de juny, publicada al BOP de 
Barcelona de data 29 de juny de 2015, aquesta competència ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local, és per això que aquesta regidora,  té a bé proposar a la Junta 
de Govern Local l'adopció del següent  

ACORD 

Primer.- ACCEDIR a les peticions formulades per les persones que es detallen tot 
seguit i, en aquest sentit, AUTORITZAR la cessió d'ús temporal dels béns i 
instal·lacions municipals següents: 

 
RE Persona 

interessada 
Activitat i data Material equipament/lloc Col·laboració Taxa 

2016/1657 Anna 
Huguet 

Esbarjo el 19 de 
juny de 2016 

-- Pavelló -- 46,99 € 
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Gangonells 

2016/1853 Agrupació 
de serveis 
de lleure 
2000 

Casal d’estiu del 
18 al 22 de juliol 

 

-- 

 

Pavelló 

 

-- 

 

No 

2016/1884 Rubèn 
Cantó 
Iglesias 

Estades d’estiu 
de tennis & 
pàdel. Mesos de 
juny a setembre 

 

-- 

 

Piscines 

--  

No 

2016/1914 Escola club 
bàsquet 
Navarcles 

Celebració fi de 
temporada del 
bàsquet el dia 
18 de juny. 

 

-- 

 

Pavelló 

Dels guàrdies 
per poder 
aparcar al 
costat del 
pavelló 
(esbart) 

 

No 

 

Segon CONDICIONAR la present autorització al compliment de les normes següents:  

• La persona organitzadora serà responsable del bon ús i de l’estat de 
conservació de les instal·lacions i dels mitjans (béns mobles) utilitzats. 

Tercer COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, als Vigilants Municipals i 
als Serveis municipals afectats, per al seu coneixement. 
 
5.4.- AUTORITZACIÓ ACTES A LA VIA PÚBLICA 
 
Vist la instància presentada en la que demanen autorització per a l’ocupació d’espais 
públics per a la realització d’activitats. 
 
Vistos l’informe favorable del tècnic competent. 
 
Aquest regidor de Governació proposa a la  Junta de Govern l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 

Primer.- AUTORITZAR a les persones i/o entitats que tot seguit es relaciona, 
l’ocupació dels diferents espais públics que s’indiquen a continuació (dia i lloc) per a la 
realització d’activitats: 
 

Sol.licitant Dia Lloc Activitat 
Francisco Javier Guerrero 

Garrido, en representació de 
Bar Font Vella 

23-06-2016 de 
les 22:00 hores a 
les 04:00 hores 

Parc de la Font Vella Revetlla de Sant Joan 

Montserrat Fontcuberta 
Viñolas, en representació dels 
veïns del carrer prolongació 

Valentí Vintró 

23-06-2016 de 
les 20:00 hores a 
les 05:00 hores 

Tancament carrer  
prolongació Valentí 

Vintró 
Revetlla de Sant Joan 

 
Segon.- SUBJECTAR aquesta autorització a que un cop finalitzat l’acte, es reculli la 
brossa o deixalles que s’hagin pogut ocasionar i es deixi l’espai net 
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats i/o persones sol·licitants i als Vigilants 
municipals.  
 

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No n’hi van haver 

7 .- Secretaria  
 
No n’hi van haver 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 18:15 hores del dia 14 de juny de 2016, 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 
 
La Secretària                                                                         L’Alcalde 
Montserrat Sensat i Borràs                                                    Llorenç Ferrer i Alòs  
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