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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ  

DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Número: PLE2017000006  
Dia: 26 de setembre de 2017 
Inici de la sessió: 20:00 h 
Fi de la sessió: 21:30 h 
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 
Eduard Blanco i Robles 
 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Díaz i Leiva  
Eva Tolosa i Bastardas 
Núria Creus i Rodoreda 
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 
 
 
Convocatòria i Quòrum 

 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les 20:00 hores del 
dia  26 de setembre de 2017, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde Llorenç Ferrer i 
Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número PLE2017000006 del Ple de 
la Corporació amb caràcter ordinària 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 

1.0.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25/07/2017 

 
Es va aprovar per UNANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 5 de data 25/07/2017 
 

1.2.- DICTAMEN DELIMITACIÓ TRAMA URBANA CONSOLIDADA 20092017 

 

FETS 

En data 18 de juliol de 2017 amb registre d’entrada E2017003075 va tenir entrada en aquest  en 
aquest Ajuntament el document de proposta de Delimitació de la Trama Urbana consolidada del 
municipi de Navarcles (TUC), presentada per Joan Güell Cabrera, en representació de ARIAL 
FOMENTO, SL. 

Consta a l’expedient els informes de secretaria sobre el procediment a seguir de data 31/7/2017  i 
l’informe tècnic favorable de data 1/8/2017. 

Segons certificat emès per la secretària s’ha  sotmès a informació pública l’expedient “Proposta 
Delimitació Trama Urbana del municipi de Navarcles mitjançant anunci publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 7433 de data 14/8/2017 pel termini d’un mes, i no s’han 
presentat al·legacions. 
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FONAMENTS DE DRET 

- Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials, articles 7 i 
8 i disposició transitòria primera,  i les modificacions de la Llei 9/2011, de promoció de 
l’activitat econòmica, i per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.  

 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 19/09/2017. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 

ACORDS 

Primer.- ASSUMIR i INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de Delimitació Urbana 
Consolidada del municipi de Navarcles presentada per ARIAL FOMENTO, SL la qual ha estat 
sotmesa a exposició pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7433 de data 
14/8/2017 pel termini d’un mes sense que s’hagin presentat al·legacions. 

 

Segon.- TRAMETRE la proposta de Delimitació de Trama Urbana Consolidada del municipi de 
Navarcles a de la Direcció General d’Urbanisme, tal i com es disposa a l’article 8.2 del Decret Llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials, per a la seva tramitació i 
aprovació. 

INTERVENCIONS 

Josep J.Roda d’ICV-E es reprodueix atès que ha estat facilitada per l’interessat a la 
secretaria per la seva inclusió a l’acta 

L’activitat comercial ha tingut històricament una influència territorial i urbanística. 

Per la meva sort ( o no ) ja no tinc la botiga que fa poc es va haver de tancar. Si no encara avui 
hauria d´escoltar que la meva intervenció és partidista i que està esbiaixada pel meu propi interès 
particular. El que diré ara ho pensava abans amb botiga i formant part de la Junta de l´UBIC com 
ara que ja malauradament ja no hi sóc i ja no hi ha botiga. 

Des de l´Ajuntament s´està impulsant aquesta proposta de TUC entenem que a instàncies de la 
demanda d´un grup promotor particular que tindria la intenció d’instal·lar un supermercat de més 
de 1000m2 a la zona del parc de La Planota. 

Amb aquest fet el comerç tradicional del centre del poble quedarà més tocat encara del que ja 
està. Serà una competència a la que no podran fer front. Amb aquest canvi estem trencant el 
delicat equilibri que mantenen actualment. Trenquem també el factor proximitat i d´accessibilitat 
apostant clarament per un tipus de moviment rodat  ( en cotxe ) per tal d´accedir a la nova “zona 
comercial”. Polaritzarem descaradament el moviment de persones cap aquella zona i buidant de 
contingut el centre del poble.   

Comerç  al que ni tant sols se li ha comunicat ni demanat cap mena d´opinió sobre la idoneïtat o 
no d´aquest a proposta. Interessa aprovar ràpid i sense fer soroll: ja s´ho trobaran. 
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Tot el comerç es mereix el mínim respecte i això hauria d´haver estat un debat al que se´ls havia 
d´haver informat perquè donessin el seu punt de vista. Tenim una UBIC. Per què ¿? A part dels 
que estan associats a l´UBIC hi han el resta de comerços que també han de tenir-se presents. 

Heu pensat en la repercussió futura que això tindrà a nivell comercial i de vida al centre del 
poble?: jo diria que no! 

Amb el caramel que es crearan llocs de treball no es té en compte que al darrera vindran més 
persianes baixades de les que ja hi han actualment al poble i la conseqüent mort de la vida 
d´aquests carrers nostres. 

És una guerra completament desproporcionada. Al gran comerç se li ofereix tot i més ( la millor 
zona de Navarcles en safata) i al petit comerç cap  solució ni proposta. Any rere any constatem 
que les partides dedicades al pressupost al tema comerç queden sense exhaurir o executar. 

Això sí quan ens trobem els carrers buits de botigues sempre ens quedarà la nostàlgia i la queixa 
que a Navarcles no hi ha res.  Després hi hauran partits  que s´erigiran en defensors del comerç  
del poble: comprem a Navarcles…..però  apostaran clarament per aprovar aquesta TUC que 
permetrà implantar un macro supermercat de més de 1000m2 de superfície de venda. 

Tornem a desmuntar la planificació existent de la zona de La Planota que teníem feta que era 
eminentment residencial  i de zona verda. L´esbarjo i la tranquil·litat de la zona es veurà destorbat 
per l´accés de camions, furgonetes i cotxes i més cotxes amb els que hauran de conviure els que 
passegin, vagin en bici o en patinet (majoritàriament quitxalla i famílies que ara havien trobat en la 
zona un lloc on estar tranquil·lament. 

Tenim un gran parc i unes grans vistes per tothom i també pels qui han apostat  per fer-se una 
casa en aquella zona. Tindran un ensurt  quan es trobin aquest macro comerç. Potser si ho 
haguessin sabut no haguessin comprat el terreny per fer la seva casa. Malauradament comença a 
ser una pràctica recurrent en aquest ajuntament: la de fer les coses sense consulta ni opinió a 
l´opinió del poble.   

No serveix dir des de l´equip de govern que a canvi tindrem una fantàstica rotonda ( més totxo i 
ciment) que pagarà el promotor de l´operació. 

Amb aquesta TUC es posarà ( si s´acaba aprovant ) la primera pedra d´un canvi de concepte en la 
vida del poble futur. No és el nostre model de poble. No volem un Navarcles convertit en un  
dònut, on el forat serà el centre del poble. 

 

VOTACIÓ: 

 SUMEM  PDeCAT 

(llista 
electoral 
CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5 4    9 

Vots en contra   2 1  3 

Abstencions     1 1 
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Resultat: Aprovat amb 9 vots a favor 3 en contra i 1 abstenció . 
 

1.3.- DICTAMEN AVANÇ MODIFICACIO PUNTUAL NSP AMBIT COLONIA GALOBART 
20092017 

 
FETS 

1. En data 21/0772017 amb RE/ 2017003109, David Uró Vilanova, arquitecte en 
representació de la societat SOSA Ingredients SL, presenta document d’avanç de 
modificació puntual de les Normes subsidiàries de Planejament de Navarcles en l’àmbit de 
la colònia El Galobart i també Document Ambiental Estratègic per la seva tramitació. 

2. En la mateixa data es dóna trasllat a l’arquitecte municipal per tal que emeti l’informe 
corresponent i si la documentació presentada és suficient. 

3. L’objectiu de la MP és modificar les previsions del planejament vigent a l’àmbit de la 
Colònia Galobart, per tal de: 

 

- Mantenir el caràcter de Colònia Industrial de manera que en el recinte s’hi puguin 
desenvolupar tant els usos propis de l’activitat econòmica com aquells vinculats al servei i 
ús dels propis treballadors. Adequar el concepte de colònia a l’actualitat sense perdre’n 
l’essència. 

- Elaborar una ordenació directa suficientment detallada, de forma que no calguin altres 
documents de planejament derivat. 

- Protegir els valors històrics i arquitectònics de les edificacions i espais preexistents. 
- Reordenar els espais lliures, mantenint l’ús agrícola allà on és possible. 
- En termes generals, la MP pretén definir amb la clau “6.3 Colònia Galobart” una parcel·la 

única i indivisible en la qual es defineixen un seguit d’unitats d’edificació i ús per regular les 
edificacions i els usos previstos (industrial, residencial, mixt i serveis tècnics), i els espais 
funcionals i de relació necessaris (espais lliures i vitalitat interns). 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. El planejament vigent és les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades definitivament 
per la CUB en data 31 de maig de 2000 i el seu Text refós es va aprovar en la sessió de 
28-9-2006 i publicat al DOGC de data 24-11.2006. 

 

2. DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el nou Text refós de la Llei d’Urbanisme, amb 
les modificacions introduïdes per la llei 3/2012, de 22 de febrer, article 97 sobre 
l’oportunitat i conveniència de les modificacions i l’article 101.3 especifica que la iniciativa 
privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació del 
planejament general que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la 
iniciativa pública per a formular-les.  

 

3. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, 
article 106.1 sobre  la informació pública de l’avanç d’instrument del  planejament.,  
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“ Per facilitar la participació dels ciutadans  en la formulació dels plans urbanístics prèviament 
a l’aprovació inicial l’administració competent pot acordar publicar i sotmetre a informació 
pública avanços dels instruments de planejament urbanístic. 

4. L’òrgan competent per la seva aprovació és el Ple de la Corporació amb el quòrum de la 
majoria absoluta, tal i com es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
Pel que fa al tràmit ambiental la legislació aplicable és la següent  

1. Llei (estatal) 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
2. Llei 6/2009, (catalana) de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes , amb les 

modificacions introduïdes per la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya i 
impuls de l’activitat econòmica (LLSA). 

3. La modificació puntual que es presenta està sotmesa al procediment d’avaluació 
ambiental, i atenent al que es disposa a la  Disposició addicional vuitena apartat 6 b) Quart, 
la tramitació a aplicar és la “estratègica simplificada”. 

 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 19/09/2017. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 

ACORDS 

 Primer: Assumir la iniciativa i promoure l’avanç de modificació puntua de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Navarcles núm.25 “Àmbit de la Colònia Industrial El Galobart”, en els termes 
presentats per la societat Sosa Ingredients SL, presentada el dia 21 de juliol de 2017, amb registre 
d’entrada E20173109. 
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes mitjançant un anunci publicat al BOPB i  al 
diari Regió-7, i al tauler d’anuncis i a l’E-Tauler, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui 
examinar-lo i formular dins el termini esmentat les al·legacions o suggeriments que consideri 
oportunes. 
Tercer.- Incorporar al document que s’aprovarà inicialment les consideracions assenyalades per 
l’arquitecte municipal en el seu informe. 
Es realitza una reducció del sistema viari públic molt considerable, de forma que només existeix des de la 
rotonda amb la carretera N-141c fins a l’entrada del recinte de la Colònia, passant-se d’un vial d’una longitud 
de més de 600m a un vial de poc més de 100m. Es justifica aquesta reducció de la vialitat pública com un 
avantatge per la reducció dels costos de manteniment públic, i també per a evitar conflicte amb les 
circulacions internes vinculades amb l’activitat. Aquesta reducció de l’accessibilitat pública rodada dificulta 
l’accés i gaudi de la zona d’espais lliures a tocar el riu, i d’altres elements arquitectònics a conservar i 
rehabilitar dins de la Colònia, que no es podran ni contemplar exteriorment. 

b.- La privatització del viari públic previst comporta una ruptura de la continuïtat de la xarxa de 
comunicacions prevista al planejament de l’any 2000. Si bé és cert que aquesta continuïtat podria no ser 
rodada (per a vehicles), sí que a nivell municipal és important la continuïtat a nivell peatonal i de bicicletes: 
en els treballs previs del Pla Director Urbanístic Vies Blaves (Diputació de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya) l’Ajuntament de Navarcles ha manifestat la voluntat de connectar aquesta via que segueix el riu 
Llobregat amb el vial cap al Llac de Navarcles. 

També cal considerar que en el document d’Avanç presentat i en el DAE es manifesta la voluntat de 
continuïtat a nivell de vianants en sentit nord-sud, però aquesta voluntat no es reflecteix en la documentació 
gràfica (plànols O1 i O2): 
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- A la pàgina 22 de l’Avanç s’indica que “es permetrà el recorregut cívic pel marge del riu”. A la 
pàgina 7, actualment “l’àmbit compta amb la continuïtat del seu traçat viari intern amb els 
camins rurals de l’entorn, essent a dia d’avui, un espai de pas per a activitats de lleure”. 

- A la pàgina 113 del DAE s’indica que “cal destacar el camí de Montserrat a Nuria que creua 
per l’est de l’àmbit d’estudi i enfila cap al nord fins al Pont de Cabrianes, on creua el riu 
Llobregat per connectar-se amb el GR-4 en el seu pas per Sant Fruitós de Bages. Arrel de la 
present MP caldrà modificar el recorregut del camí perquè no travessi pel mig de la zona 
industrial i evitar que interfereixi amb la pròpia activitat”. 

c.- Si bé es valora el retornar a ús agrari uns terrenys a tocar el riu on actualment es preveien les zones 
verdes (D1) i que estan en zona inundable, els terrenys proposats com a nova zona verda (a tocar la 
rotonda) podrien no tenir la mateixa qualitat, donat que estan entre una carretera (amb la seva zona 
d’influència i servituds) i el vial d’accés al sector, i amb una topografia més accidentada.  

d.- Pel que fa a les set Unitats d’edificació i ús (U.E.) proposades, caldrà que el document definitiu les 
desenvolupi totes elles (a l’Avanç només s’han incorporat quatre, una de cada categoria -industrial I, mixta 
M, residencial R i serveis i instal·lacions S-): 

- no confondre amb les Unitats d’ordenació previstes i  definides a l’article 84 de NNSS (on és 
necessari la tramitació d’un estudi de detall o d’un Pla especial). 

- el tipus d’ordenació previst (volumetria específica) està regulat a les NNSS vigents. En l’article 
87.3 vigent, obliga a aquesta ordenació a “exhaurir l’alçada reguladora”, i per a la proposta 
realitzada seria més convenient que fos una alçada reguladora màxima, que es pot assolir o 
no. 

- caldrà definir clarament quins volums, elements,... de les edificacions preexistents s’han de 
mantenir, conservar, rehabilitar, i quins es poden enderrocar. I en cas d’enderroc, si es poden 
reconstruir,... 

- els usos previstos són en molts casos excessius (pàgina 24): donada la voluntat d’implantar 
una industria agroalimentària i els seus elements complementaris, no s’haurien de preveure 
usos com el d’estació de servei, taller de reparació de vehicles, hoteler, recreatiu, habitatge per 
vigilància situat en zona industrial quan ja hi haurà una part residencial, agrícola –és un ús 
propi del sòl no urbanitzable-,... 

e.- Caldria complementar la documentació de les edificacions existents; podria incorporar-se una fitxa de 
cadascuna, on s’incorporin plànols, seccions i façanes de l’estat actual, superfícies, fotografies, estat de 
conservació,... 

f.- S’haurà d’estudiar el tractament i si cal mesures correctores per aquelles edificacions que estan dins del 
límit d’inundació dels 100 i 500 anys (plànol I.8). 

g.- A la pàgina 22 de l’Avanç s’indica que la viabilitat de l’alternativa 2 proposada passa per l’agrupació de 
les finques actuals en una de sola finca. Per tant, caldrà realitzar aquesta agrupació registral prèviament o 
simultània a l’aprovació de la MP. 

h.- Es preveurà una ordenació suficientment detallada per tal de poder atorgar llicències d’obres un cop 
sigui vigent (pàgina 22 de l’Avanç), de forma que no caldrà la redacció d’un Pla especial urbanístic, però sí 
que serà necessari la tramitació d’un projecte d’urbanització, l’execució de les obres d’urbanització i la 
cessió prèvia dels sistemes urbanístics. 

i.- EL DAE estableix 21 mesures correctores per a la millora dels objectius ambientals, mesures que 
“s’hauran de recollir normativament per la MP” (pàgina 134 del DAE). Donat que l’Avanç no les inclou, 
s’hauran d’incloure a la MP a presentar. 

Quart.- Trametre el Document Ambiental Estratègic a l’organisme ambiental  per tal que emeti 
l’informe que correspongui d’acord amb el que es disposa a la Llei 6/2009, de 28 d’abril. 
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INTERVENCIONS 

Josep J Roda d’ICV-E es reprodueix atès que ha estat facilitada per l’interessat a la 
secretaria per la seva inclusió a l’acta 

Ens trobem davant una de les poques oportunitats de desenvolupament que tenim a nivell del 
poble de Navarcles. Com he sentit aquests dies quan es tocava aquest tema podem considerar 
que ens ha “tocat la loteria”.  També creiem que com va proposar en un anterior ple ( CUP ) 
s´hauria d´haver optat per dotar a la zona d´una més gran protecció urbanística degut al seu alt 
valor ( i no parlo del monetari ). No són ni molt menys “ quatre pedres”  com es va manifestar des 
de l´equip de govern. Per començar és part de la història de molts habitants d´aquest poble. 

No hem d´oblidar que al darrera d´aquest operació no està només qui la representa (l´empresa 
Sosa de Moià ) si no que en ser comprada  aquesta per  una gran multinacional francesa 
formatgera i lletera entrem en la tant parlada globalització. Això va acabar d´adquirir una altra 
dimensió quan entra en l´escena un grup d´inversió ( especuladors financers) que són finalment 
els que aporten el capital per fer aquesta macro-operació que acaba amb la compra de tota la 
colònia.  

La por que ens pot  fer aquesta operació ha de venir necessàriament per aquesta última part de 
l´operació: un grup d´inversors el que voldran sempre és rendibilitzar la seva aposta. 

Haurem d´estar alerta que totes i cadascunes de les recomanacions fetes a nivell tècnic per part 
de l´arquitecte municipal siguin tingudes en consideració i s´acompleixin. 

El navarclins i navarclines tenim una gran oportunitat que permeti el desenvolupament d´aquesta 
zona. Això sí hem de garantir que les activitats futures que es desenvolupin no siguin un obstacle 
pel normal pas de vianants i bicicletes pels diferents camins . D´altra banda això mateix ja es 
contempla dins les recomanacions de l´arquitecte. 

El vot serà Afirmatiu 

 SUMEM  PDeCAT 

(llista electoral 
CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5 4  1 1 11 

Vots en contra       

Abstencions   2   2 

 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor i 2 abstencions assolint la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació  
 
 

1.4.- DICTAMEN MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8.2017 20092017 
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Vist el pressupost de l’exercici 2017 i havent-se de consignar pressupostàriament despeses que 
corresponen al funcionament ordinari dels serveis municipals, que estan dotades insuficientment 
o que no estaven previstes. 

Vist l’informe emès per la Intervenció municipal. 

FONAMENTS DE DRET 

Vist el que disposen els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

Vistos els articles 35 i següents del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, del Reglament de 
Pressupostos. 

Vistos els articles 10,11 i 13 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017. 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 19/09/2017. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 

ACORDS 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits 08/2017 per la modalitat 
de crèdits extraordinaris i transferències de crèdits que seguidament es detallen: 

Despeses que cal finançar: 

1/ Crèdits extraordinaris: 

Número Partida Nom Consignació inicial 
Proposta 

d’increment 
Consignació 

definitiva 

1 2310  48205 Fundació Rokpa 0,00 565,00 565,00 

2 2310  48210 
Associació amics de la 
UNESCO 

0,00 
565,00 565,00 

3 2310  48211 Matres Mundi 0,00 565,00 565,00 

4 2310  48212 Micròfons de Catalunya  0,00 565,00 565,00 

5 2310  48213 CC ONG 0,00 565,00 565,00 

6 1610 85090  
Adquisició d’accions dins el 
sector públic 

0,00 9.922,27 9.922,27 

7 1320 62302 
Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 

0,00 16.813,59 16.813,59 

8 3330 62302 Calderes Auditori 0,00 33.000,00 33.000,00 

 

Total crèdits extraordinaris.......                    62.560,86 euros 

Finançament: 
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Baixa de crèdit de la partida 

Número Partida Nom 
Proposta de 
decrement 

1 2310  48201 Entitats solidaries 2.825,00 

 

2 

87000 
Romanent General de 
Tresoreria 

9.922,27 

3 87000 
Romanent General de 
Tresoreria 

16.813,59 

4 87000 
Romanent General de 
Tresoreria 

33.000,00 

 

Total finançament crèdits extraordinaris.......                    62.560,86 euros 

 

2/ Transferències de crèdits: 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Número Partida Nom 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d’increment 
Consignació 

definitiva 

1 9200 46500 Consell Comarcal del Bages 5.850,00 3.800,00 9.650,00 

 
Total altes de crèdits.......                     3.800,00   euros  
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Número Partida Nom 
Proposta de 
Decrement 

1 3400 5000 
Fons de contingència i altres 
imprevistos 

3.800,00 

 
Total baixes de crèdits........               3.800,00    euros 

 

Segon.- DONAR PUBLICITAT d’aquest acord de conformitat amb el que disposen els articles 169 
a 171 del Text refós de la Llei d’hisendes locals i els articles 20 a 23 del Real Decret 500/1990, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i exposició al taulell d’anuncis de la corporació 
durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar reclamacions al Ple. En el cas de no haver-hi reclamacions, l’expedient s’entendrà 
automàticament aprovat definitivament. 

Tercer.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient, una vegada estigui aprovat definitivament, a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
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INTERVENCIONS 

Josep J.Roda d’ICV-E es reprodueix atès que ha estat facilitada per l’interessat a la 
secretaria per la seva inclusió a l’acta 

Altra vegada ens trobem amb un canvi de partides pressupostàries. Improvisació de l´equip de 
govern diran alguns.  

Com ja hem dit en altres ocasions nosaltres entenem el pressupost com una eina que no és 
immòbil i que pot sofrir modificacions mentre s´executa. 

Altra cosa es que compartim la manera de fer-ho i que no compartim totes les partides que es 
volen modificar.  

Mirant les partides n´hi ha una que ens grinyola especialment: la que figura amb el nom genèric 
de: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.  

La sorpresa  es quan preguntes a què correspon i t´informen que correspon ( oh sorpresa) a 
l´adquisició d´un sofisticat equip tècnic per instal·lar una càmera de vigilància pels cotxes 
d´entrada i sortida del poble a la rotonda d´entrada al poble pel Llobregat.  

Per què s´amaga darrera un nom tant genèric el que es vol fer amb aquesta partida? D´altres 
vegades  es posa el nom exacte del que es vol fer.  

No creiem que ara per ara ens haguem de gastar aquests diners en aquesta  “maquinària”. 
Comencem la casa per la teulada en el tema “seguretat” i optem pel que es denomina vigilància 
passiva sense acabar d´optar per la que hauria de ser la prioritària: la vigilància activa (els 
vigilants municipals), potenciant i arreglant els molts problemes existents amb aquest col·lectiu. 
Hauríem, per començar, d´haver executat la partida prevista per aquest any 2017 on es preveia la 
incorporació d´un vigilant municipal.  És més fàcil instal·lar màquines que dialogar i parlar amb un 
col·lectiu de treballadors que , no oblidem, estan al servei del poble i que si no funcionen bé els 
perjudicats som tots i totes.  

Al resta de partides modificades ( ONG, compra accions Aigües de Manresa i compra caldera 
Auditori)  a l´alça no podem oposar-nos.  Les veiem necessàries. 

Vot: Abstenció. 

VOTACIÓ: 

La portaveu del PdeCAT Sra. Alòs en la seva explicació de vot vol fer constar que el seu grup està a 
favor de la modificació de crèdit que fa referència a les partides de la 1 a la 5 i en contra de les 6 a la 
8. 

L’Alcalde li recorda que el dictamen és únic i que per tant s’ha de votar unificat. 
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 SUMEM  PDeCAT 

(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5    1 6 

Vots en contra  4 2   6 

Abstencions    1  1 

 

Resultat: la votació dona un empat amb 6 vots a favor i 6 en contra,  
El senyor Alcalde desfà l’empat amb el seu  Vot de qualitat votant a favor i resta aprovat el 
dictamen. 
 
 

1.5.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL ANY 2016 

 
FETS 

El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2016, un cop 
format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes 
en la reunió del dia 25 de maig de 2017. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i l'informe 
favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de data 28/07/2017 i en el 
tauler d’edictes fins el dia 31/08/2017, complint amb el termini reglamentari establert de quinze dies, i 
8 més, durant els quals no s’han presentat reclamacions. 
 

FONAMENTS DE DRET 

Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la seva aprovació per part del Ple de 
la Corporació, per tot això aquest Alcalde proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

Primer.- APROVAR el Compte General de l'exercici de 2016, rendit per l’Alcalde, integrat pels 
comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu informe emès el dia 25 de juliol de 2017. 

Segon.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén sens 
perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que disposen els 
articles 208 a 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i com a conseqüència es tramet un exemplar del 
Compte General degudament aprovat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del 
que s'estableix en l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

INTERVENCIONS 
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Josep J.Roda d’ICV-E es reprodueix atès que ha estat facilitada per l’interessat a la 
secretaria per la seva inclusió a l’acta 

Com ja vam manifestar a la comissió informativa entenem que és un tràmit tècnic que valida la 
bona gestió del tècnic d´aquesta casa ( Mireia- interventora). Ens ve a dir que s´ha liquidat 
correctament el pressupost 2016. Altra cosa seria que a nivell polític és l´expressió de la 
realització d´una sèrie de polítiques sobre les que ja podríem no estar tant d´acord. Però això no 
toca en aquest cas 

 SUMEM  PDeCAT 

(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5   1 1 7 

Vots en contra       

Abstencions  4 4   6 

 

 
Resultat: Aprovat amb 7 vots a favor i 6 abstencions assolint el quòrum de la  Majoria Absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació  
 

1.6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi van haver 

 

2.0.- B. SECCIÓ DE CONTROL 

 

2.1.- DONAR COMPTE OBLIGACIONS TRIMESTRALS PRIMER I SEGON TRIMESTRE 2017 

 

En data 28 d’abril i 25 de juliol de 2017 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de 
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de l’emissió de 
la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 

De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Navarcles, en la data de la seva emissió 
preveu complir els següents paràmetres: 

 Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
 

PRIMER TRIMESTRE 2017 
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SEGON TRIMESTRE 2017 
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2.2.- DONAR COMPTE LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2018 

 

Antecedents de fet i fonaments legals 

Les línies fonamentals del pressupost per l’exercici 2018 s’han de remetre per l’entitat local al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, 
abans del 14 de setembre de 2017. 

Atès el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupa les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article 15 l’obligació de 
remetre informació sobre les línies fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici següent, 
recollides a l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, amb el contingut de tota la informació 
necessària conforme a la normativa europea.  
 
D’acord amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s’ha de realitzar per mitjans electrònics i 
mitjançant firma electrònica a traves del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques habiliti. 
 

RESOLC: 

Primer. APROVAR les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018, d’acord amb els 
quadres annexos al present Decret. 
 
Segon. APROVAR la remissió dels mateixos al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
per via telemàtica i amb signatura electrònica, abans del dia 14 de setembre de 2017.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’enviament de dites línies fonamentals per el pressupost de 
l’exercici 2018, en la primera sessió que se celebri.  
  

2.3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCADÍA NÚM. 2017/DECR00021805 RELATIU 
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ESCOLA BRESSOL CURS 2017 2018 

 

Resolució d’Alcaldia  

En LLORENÇ FERRER I ALÒS, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la següent 

resolució: 

ANTECEDENTS 

Vist l’informe de la Directora de l’Escola Bressol, Sra. Gemma Domene Casadesús segons el qual hi ha un 
increment pel curs escolar 2017/2018 que ha creat la necessitat d’obrir ua aula més i  que actualment hi ha 
dues educadores que gaudeixen de permisos, una de maternitat i l’altre de per cura de fills amb una 
reducció del 50% de jornada.  

Que les Sres Montse Algúé Vilaseca i Mercé Girbau Rubiralta han format part de l’equip escolar 2016-2017 i 
han desenvolupat les seves tasques correctament. 
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Que la treballadora Laia Camps Mayordomo ha renunciat al contracte d’interinatge com a substituta de la 
Sra. Eva Costa Ledesma i accepta la proposta de fer d’auxiliar durant tot el curs escolar 2017-2018.  

Proposa contractar 2 auxiliars/tècnic d’educació infantil a jornada completa, que serien la Sra. Laia Camps 
Mayordomo i la Sra. Merce Girbau Rubiralta, 1 mestre/tutora que seria la Sra. Montserrat Algué vilaseca i 1 
auxliar/tècnic a mitja jornada, que proposa sigui la Sra. Dayana Berruezo Vega.  

Que les Auxliars/tècnis que actualment estan treballant Sra. Aida Esteve Segura i Susana Perez torres, 
realitzin les tasques de tutores d’aula a partir de 1 de setembre i s’obina la diferència pertinent cada mes.  

Atès que la Regidora d’ensenyament esta d’acord en aquestes contractacions.  

FONAMENTS LEGALS 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local. (LRBRL) 

 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. (TRLMC) 

 Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP). 

 L'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016 
(LGPE). 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic. 

La determinació de sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament dels 
serveis públics essencials, pot reglamentar-se pel propi Ajuntament en ús de la potestat d’autoorganització 
que estableix l’article 4 de la LRBRL i 8 del TRLMC. 

És competència de l’Alcalde la direcció de tot el personal de la Corporació i acordar el seu nomenament, 
segons l’article 21 lletra h) de la LBRL i 53.1 lletra i) del TRLMC 

Per tot això, en ús de les meves atribucions, 

RESOLC: 

Primer.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la contractació de 
2 auxiliars a jornada completa i a jornada parcial i una mestra tutora  de l’Escola Bressol des del dia 1 de 
setembre de 2017 fins finalització curs escolar, per donar suport a l’increment de matricules.  

Segon.- CONTRACTAR a les 3 auxiliars-tècnic amb les següents condicions:  

Sra. Laia Camps Mayordomo  

Sra. Mercè Girbau Rubiralta  

Tipus de contracte: Obra o servei determinat  

Tipus de Jornada: Jornada completa  

Data inici: 1 de setembre de 2017  

Data finalització: Finalització obra o servei, s’estima final de curs   

Retribució: 1.010,00€  bruts mensuals 

Sra. Dayana Berruezo Vega 

Tipus de contracte: Obra o servei determinat  
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Tipus de Jornada: Jornada parcial (50%)  

Data inici: 1 de setembre de 2017  

Data finalització: Finalització obra o servei, s’estima final de curs   

Retribució: 505,00€  bruts mensuals 

Tercer.- CONTRACTAR a la Sra. Montserrat Algué Vilaseca per substituir a la Sra. Eva Costa Ledesma, 

amb les següents condicions: 

Tipus de contracte: Interinitat. Substitució Eva Costa  

Tipus de Jornada: Jornada Completa  

Data inici: 1 de setembre de 2017  

Data finalització: fins la incorporació de la treballadora substituïda   

Retribució: 1.561,70€  bruts mensuals 

Quart.- Les Sres. Susana Pérez Torres i Aida Esteve Segura, auxiliars/tècnics, a partir de l’1 de setembre 

assumiran tasques de tutores d’Aula, se’ls ha de retribuir pertinent la diferència.  

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a les interessades i formalitzar l’oportú contracte laboral. 

Sisè.- COMUNICAR-HO, a  la Intervenció i formalitzar l’oportú contracte laboral.  

Setè.- DONAR compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri . 

  

2.4.- DONAR COMPTE DE LA RA NÚM. 2017DECR000232 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ 
EDUCADORES SOCIOEDUCATIVES. 

 

Resolució d’Alcaldia 

En LLORENÇ FERRER I ALÒS, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la següent 

resolució: 

ANTECEDENTS 

Vist l’informe dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament de data 7 de setembre de 2017 a on es proposa la 
contractació de  les Sres.  Ana Domene Soto i Marta Serra Almoyner com Educadores de l’Aula 
Socioeducativa, amb un contracte a temps parcial de 19 hores setmanals (50,70% de jornada) d’obra o 
servei determinat durant els mesos de 18 de setembre de 2017  a 30 de juny de 2018  , per tal de realitzar 
les tasques d’educadores, projecte dirigit a nens i nenes de P3 fins a 4t d’ESO.  

D’acord amb la normativa vigent de contractació en règim laboral i a la vista del que disposa l’article 291.3 
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.  

RESOLC: 

Primer.- CONTRACTAR en règim laboral no permanent a les educadores següents: 

Nom i Cognoms    DNI 
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MARTA SERRA ALMOYNER   39361972W 

ANA DOMENE SOTO    39387681C 

 Segon.- Subjectar la contractació a les següents condicions: 

Tipus de contracte: Obra o servei determinat  

Dedicació: 19 hores setmanals   

Durada: Des de  l’18 de setembre de 2017 fins al 30 de juny de 2018  

Retribució: 749,19 euros mensuals   

Inici contracte: 18 de setembre de 2017   

Tercer.-  NOTIFICAR  aquest acord a les interessades, al Comité d’Empresa i formalitzar l’oportú contracte 
laboral.  

 

Quart.- DONAR compte al Ple a la propera sessió  
 

3.0.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS  

No n’hi van haver 

4.0.- PRECS I PREGUNTES 

 
Conxita Padró (ERC) 
 

1. Sobre les obres a la plaça Assemblea. 
 

2. Fibra òptica com està el desplegament. 
 
Contesta el Sr. Serra, regidor d’obres sobre les obres a la plaça assemblea justament es van 
començar ahir.  
Sobre la fibra òptica hi ha 3 empreses que estan desplegant, MOVISTAR, CONECTA I 
MASMOVIL 
 
Josep J. Roda (ICV-E)  
 
sobre el vehicle de recollida porta a porta que havia d’estar logotipat i la nau que s’havia de llogar. 
Respon el senyor Ramon Serra i diu que creu que la nau ja tenen el contracte de lloguer però falta 
el projecte i s’ha de fer. 
En quan al cotxe està pendent. 
 
 
Aleix Solé (Grup de la CUP) 
 
 

1. Tema DRESCA com està 
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2. FEDER sabem que s’ha renunciat 
3. Estudi municipalització neteja viària com està? 
4. Estudiar la possibilitat de que la colònia Galobart es pugui considerar Bé cultural d’interès 

local (BECIL) 
 
 
 
Respon el senyor Alcalde , en quan a DRESCA la subhasta s’ha suspès igual que el mes de juliol, 
i no sabem res més. 
Respecte al FEDER s’ha acabat renunciant per diverses raons, perquè sobre la taula tenim 
projectes importants, el tema de DRESCA, la rotonda de Baviera, el projecte de les piscines, 
clavegueram del carrer Ubach, i a mes  el fet de participar en un projecte conjunt liderat pel CCB 
ens lligava a una dinàmica que no ens era favorable, i tenint amb compte la subvenció que es 
concedia, els interessos que havíem de pagar no ens sortia a compte. 
 
Sobre la neteja viària contesta el regidor Ramon serra i diu que la primera quinzena d’octubre ja 
es podrà fer una primera reunió. 
 
Grup del PDeCAt (llista de CIU) 
 
La regidora Eva Tolosa pregunta: 
 
Sobre el gual universal, com ha quedat, els veïns van rebre una carta, ha quedat suspès pels 
nous? Els que estaven d’alta paguen 10E, no s’hauria de modificar les ordenances.? Vol dir que hi 
haurà una disminució d’ingressos? 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que les ordenances ja es van modificar, es va baixar el preu del 
gual a 10€, es pretenia que tothom que tingues entrada de cotxes tingues gual, el que ha passat 
és que no hi hagut temps per implementar-ho aquest any 2017, per tot el tema de recaptació etc. 
Per tant efectivament tothom qui tenia gual se li rebaixarà passarà a pagar 10€/any, i els nous no 
es donen d’alta i no pagaran fins l’exercici vinent. 
I si hi haurà una disminució d’ingressos per aquest concepte. 
 
Mª. Carme Alós pregunta: 
 

1. Projecte de la rotonda Baviera ens agradaria estar informats 
2. Cronologia de la neteja del llac 
3. Porta a porta es podria plantejar un dia més d’orgànica 
4. Ascensor de l’esplai, com està? 
5. Es preveu fer activitats per la mainada aquest nadal? 

 
L’Alcalde contesta: 
 
Sobre el projecte de la rotonda s’anirà informant. 
Sobre la neteja del llac, volem fer-ho, ja hem dit que el temps idoni seria cap a la tardor, esperem 
que arribin els papers a temps, tenim permisos dels propietaris. La idea es buidar el llac i treure 
els peixos, deixant les carpes, un parell de mesos buit perquè els fangs s’escorrin. Suposo que pel 
novembre es podria començar. 
 
Sobre l’ascensor de l’esplai s’ha de fer una modificació però l’ascensor no s’ha de canviar 
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Sobre el tema de nadal hi ha nou regidor i encara no n’hem parlat 
 
 
Josep Diaz, vol fer una pregunta i un prec 
 
Sobre les obres  l’escola verda demana si la pista un cop executada es podrà compartir 
 
Contesta el el regidor d’Obres i diu que la idea és aquesta. 
 
I un prec que la comissió de mobilitat es plantegi els accessos a l’escola verda. 
 
Contesta el regidor Ramon Serra i diu que està previst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent 
les 21:30, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que s’incorpora com a part integrant 
de l’acta de la sessió l’arxiu: PC019-1706/0926 i que el vídeo de la sessió està disponible al 
portal de la transparència l’enllaç 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aEPQf2uoOLU 

https://www.youtube.com/watch?v=aEPQf2uoOLU
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