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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ  

DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 20 DE DESEMBRE DE 2017 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Número: PLE2017000009  
Dia: 20 de desembre de 2017 
Inici de la sessió: 20:00 h 
Fi de la sessió: 21:20 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 
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 
Aleix Solé i Sellarès  
 
 
Convocatòria i Quòrum 

 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les 20:00 hores del 
dia  20 de desembre 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  PLE2017000009  del Ple 
de la Corporació amb caràcter Sessió Extraordinària els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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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: 
 
ORDRE DEL DIA  
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ ................................................................................................................ 2 

1.0.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES NOU EDIFICI PISCINES ................................................................................ 2 
2.0.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL LES SEVES BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA ANY 2018 ............................ 3 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1.0.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES NOU EDIFICI PISCINES 

 
FETS 

En sessió de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2017 es va adjudicar el contracte de 
serveis “Redacció de projecte i direcció d’obres del nou edifici esportiu al complex de les piscines 
municipals, a l’UTE  Piscines Navarcles integrada per les empreses 080 ARQUITECTURA, SLP i 
ACTIVITATS ARQUITÈCTONIQUES SLP, amb domicili al carrer Aribau, 230-240 5è.C bis, 08006 
Barcelona. 

En data 1 d’agost de 2017 es formalitza el contracte administratiu amb el representant de la UTE 
Daniel Gutierrez Prat 

En data 22-11-2017 es fa lliurament del projecte bàsic. 

El projecte d’obres consisteix en  la construcció d’un nou edifici amb un programa exclusivament 
esportiu, que constarà de diverses sales polivalents i una piscina coberta per a activitats escolars i 
de salut. 

Consta a l’expedient l’informe emès per la Secretària, relatiu a la legalitat aplicable i al procediment  a 
seguir. 

FONAMENTS DE DRET 

Pel que fa al procediment d’aprovació 

El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals, ve determinat per  l’article 37 del ROAS, i 
requereix la seva aprovació inicial per l’òrgan competent, la submissió a informació pública per un 
període mínim de trenta dies hàbils i l’aprovació definitiva. 

Òrgan competent 

El pressupost d’execució per contracta del projecte: “Construcció nou edifici esportiu al complex 
de les piscines municipals” posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, 
determina la competència del Ple de la Corporació amb vista a l’aprovació del dit projecte, atenent 
el que disposa l’article 274.1.b) 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, i la DA segona del text refós de la llei de contractes del 
sector públic. 
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Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 14/12/2017. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 

ACORDS 

I. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Construcció del nou 
edifici esportiu al complex de les piscines municipals” redactat per l’arquitecte Daniel 
Gutierrez Prat, de la UTE Piscines Navarcles empresa adjudicatària del contracte, amb un 
pressupost d’execució per contracta de   1.366.134€ i complementari  PEC 109.134€  

 

II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a 
comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOPB i al tauler d’anuncis de la 
casa consistorial, i a la Seu Electrònica, en el benentès que si transcorregut el termini 
d’informació pública no s’han presentat al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu 
sense necessitat de nou acord corporatiu. 

 

VOTACIÓ: 
 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5   1  6 

Vots en contra   1  1 2 

Abstencions  4    4 

 
 
Resultat: Aprovat per Majoria Simple  
 
 

2.0.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL LES SEVES BASES 
D'EXECUCIÓ I PLANTILLA ANY 2018 

 
Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Navarcles per a l’exercici 2018. 
Atès que a les Bases d’Execució del Pressupost 2018 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. 
 
Vista la Memòria explicativa del contingut i de les principals modificacions del pressupost 2018. 
 
Vista la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 i l’avanç de liquidació de l’exercici 2017. 
 
Vist l’annex de personal de l’entitat local format per la plantilla de personal i quadre retributiu. 
 
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 
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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 
 
Atès que no consta cap conveni subscrit amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa 
social, no s’adjunta l’annex al present expedient. 
 
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 sessió del dia 14/12/2017. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 

ACORDS 

Primer.- APROVAR inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2018 quin resum per capítols 
és el següent:  

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 

CAPITOL1 2.108.351,07 

CAPITOL2 2.152.803,85 

CAPITOL3 32.000,00 

CAPITOL4 168.142,00 

CAPITOL5 0,00 

CAPITOL6 1.183.090,14 

CAPITOL9 417.140,94 

TOTAL DESPESES 6.061.528,00 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2018 

CAPÍTOL 1 2.341.340,00 

CAPÍTOL 2 25.000,00 

CAPÍTOL 3 916.878,00 

CAPÍTOL 4 1.669.460,00 

CAPÍTOL 5 23.850,00 
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CAPÍTOL 7 660.000,00 

CAPÍTOL 9 425.000,00 

TOTAL INGRESSOS 6.061.528,00 

 

Segon.- APROVAR així mateix les Bases d’execució unides a l’expedient per al 
desenvolupament del Pressupost Municipal a l’exercici de 2018 i la plantilla de personal 
tal i com es relaciona, així com el quadre retributiu amb l’assignació del complement 
específic que hi correspon als llocs de treball . 

 

 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 

Interventor/a 

A1 

1 1 

Tresorer/a 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 

2.2 TÈCNICA         

 Tècnic mig    A2 1 1 

2.3 ADMINISTRATIVA         

Administrativa   C1 4 0 

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 Serveis Especials Vigilants AP 7 0 
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B) PERSONAL LABORAL . Article 77 EBEP  

Tipus de lloc de treball Jornada   
Número de 

places 
VACANT 

Administratiu/va Completa   1   

Auxiliar administratiu Completa   3   

Auxiliar Biblioteca Completa   1   

Bidell/Conserge/Agutzil Completa   2 1 

Arquitecte Tècnic Completa   1   

Tècnic auxiliar 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   

Treballadora 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  

 
TERCER.- EXPOSAR al públic, tant el pressupost com la plantilla, mitjançant inserció del 
corresponent anunci al B.O.P.B i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica, 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, de conformitat amb allò que disposa l’article 150 
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals i article 20 del Reial Decret 500/89 de 20 d’abril, pel 
que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
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Transcorregut aquest termini sense haver-hi presentat reclamacions, aquest acord esdevindrà 
automàticament definitiu, sense necessitat d’adopció de cap nou acord corporatiu. 
 

QUART.- APROVAR l’augment de les retribucions del personal d’aquest Ajuntament que prevegi 
la  Llei  de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de 2018, sense perjudici de les 
adequacions retributives que amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel 
contingut dels llocs de treball. Condicionar aquest acord a la tramitació de l’oportú expedient de 
modificació de crèdits si s’escau. 
 

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. 
 

VOTACIÓ: 
 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5   1  6 

Vots en contra   1  1 2 

Abstencions  4    4 

 
 
Resultat: Aprovat per Majoria Simple  
 
 

 

 
 

 

I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent 
les 21:20 hores del dia 20 de desembre de 2017, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta 
que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu:  
 
 
 

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

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