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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE  

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 25 D’ABRIL DE 2017 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 03/2017 
Dia: 25/04/2017 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 20:50 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió  
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Díaz i Leiva  
Eva Tolosa i Bastardas 
Aleix Solé i Sellarès  
Eva Subirana i Fernandez 
José Juan Roda i Rubio 
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventora 
Mireia Serra i Ferré 
 
Absents amb justificació 
Eduard Padrós i Campos 
 
Convocatòria i Quòrum 

 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint hores del 
dia  25 d’abril 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 3 del Ple de la 
Corporació amb caràcter extraordinari 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: 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1.- DICTAMEN D’APROVACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL 2 “ESTACIÓ DE SERVEI”  

 
FETS 

 
1. En data 26 d’octubre del 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 

Catalunya Central (CTUCC) va acordar suspendre la resolució definitiva del 
Pla Especial Urbanístic (PEU) del sector PE2 “Estació de servei” de Navarcles 
fins que es completés el document segons les seves indicacions, i indicant a 
l’Ajuntament que calia esmenar les mancances detectades. 

2. En data 15 de febrer del 2017 (RE 2017-000516) es va aportar per part del 
peticionari la documentació tècnica per a continuar la tramitació del PEU. 

3. En data 24 de febrer del 2017 es va emetre informe de l’arquitecte municipal 
de les deficiències esmenables detectades a la documentació aportada pel 
peticionari. 

4. En data 10 de març del 2017 (RE 2017-000903) s’aporta nova documentació 
per part del peticionari: tres exemplars en paper del Text refós del Pla Especial 
Urbanístic (PEU) del sector PE2 “Estació de servei” de Navarcles, i un 
exemplar en format digital. 

5. En data 24 de març l’arquitecte municipal emet informe en relació a la nova 
documentació aportada, i conclou:. s’informa favorablement sobre la 
continuació del tràmit d’aprovació del “Text refós del Pla Especial Urbanístic 
(PEU) del sector PE2 Estació de servei de Navarcles”, de data febrer del 2017. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el seu Reglament aprovat pel decret 
305/2006, de 18 de juliol 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 18/04/2017, proposo 
sotmetre l’expedient al Ple de la Corporació i que s’adoptin els següents acords: 

 
1. Primer.- APROVAR el Text refós del Pla Especial Urbanístic (PEU) del sector 

PE2 Estació de servei de Navarcles”, de data febrer del 2017, promogut per 
Avel·lí Puig Reguant 

2. Segon.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central per la seva aprovació definitiva. 

Intervencions 
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Pren la paraula l’Alcalde i explica que el tràmit del Pla Especial ja  s’havia acabat el Ple l’havia 
aprovat provisionalment i s’havia presentat a la CTUC per la seva aprovació definitiva i en 
aquest punt la comissió va suspendre l’aprovació definitiva fins que per part del promotor 
s’incorporesi una sèrie de prescripcions, el que es presenta a aprovació és aquest text refós 
amb les prescripcions que ha assenyalat la comissió d’urbanisme i que el promotor ha 
incorporat. 
 
Per part d’ERC es van mostrar conformes si els informes tècnics són favorables. 
 
El grup d’ICV-E i la CUP es reiteren amb las eva posició que van mostrar en l’aprovació del Pla 
i que va ser contraria a aquest projecte. 
 
La portaveu del PDeCAT, senyora Alòs va manifestar que el seu grup hi estava a a favor per 
considerar que era un projecte beneficiós pel poble de Navarcles. 
  
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 
resultat següent: 
 
 SUMEM  PDeCAT 

(Llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5 3   1 9 

Vots en contra   2 1  3 

Abstencions      - 

 
 

2.- DICTAMEN D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA 
SELECTIVA SÒLIDS URBANS “PORTA A PORTA” I TRANSPORT DE RESIDUS DEL 
MUNICIPI DE NAVARCLES 

 
FETS 

 
1. En sessió del ple de la Corporació de data 29-11-2016 es va aprovar l’obertura de 

l’expedient de licitació, del contracte de serveis de recollida selectiva sòlids urbans 
“porta a porta” i transport de residus del municipi de Navarcles, subjecte a 
regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació. 

 

2. Que es va publicar anunci de licitació al DOUE del dia 23-12-2016, al BOE i al 
Perfil de contractant a fi que els interessats presentessin les seves proposicions. 

 

3. Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar les proposicions que 
consten en l'expedient. 

 
4. En data 7-2-2007 es va constituir la Mesa de contractació, i qualificada la 

documentació del sobre A va acordar admetre a tots els licitadors. 

5. La mesa de contractació en sessió del dia 14-3 va aprovar l’informe tècnic redactat 
per l’empresa AMBIENS de valoració de les memòries tècniques contingudes en el 
sobre B i quina puntuació depèn d’un judici de valor. 
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6. En sessió de la mesa de contractació del dia 4 d’abril s’aprova la justificació de 
baixa anormal presentada per l’empresa Juan y Juan SL i es proposa la 
classificació de les ofertes presentades i admeses atenent a l’informe tècnic de 
valoració més la suma de la puntuació automàtica. 

7. Mitjançant resolució d’alcaldia número 2017/072 l’alcalde resol: 

Primer.- Assumir la proposta de la mesa de Contractació, i en conseqüència, aprovar la 
classificació de les ofertes presentades i admeses pel següent ordre decreixent, atenent als 
criteris establerts al plec de clàusules i d’acord amb l’informe tècnic de classificació, que consta 
a l’expedient, que queda incorporat al mateix i que es dóna per reproduït als efectes de 
motivació, segons el quadre resum de puntuació: 

 
Ordre 

Classificació 
Nom Empresa 

Puntuació final 

1 JUAN Y JUAN SL 95,26 
2 UTE RECOLTE-IGFA 88,50 

3 CLD 78,75 

4 UTE AMPANS VILÀ VILA 77,95 
5 SERVITRANS 62,07 
6 NETEGES ROS 33,70 

 
Segon.- Requerir a l’empresa classificada en primer lloc, per tal de que dins el termini màxim  de 10 
dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució per qualsevol 
dels mitjans acceptats, presenti la documentació que es detalla al plec de clàusules particulars, que 
en resum és la següent: 

 
1. Relativa a la constitució de la garantia definitiva i al pagament de les despeses de 

publicació: Acreditació de l’ingrés de la garantia definitiva per import de73.564€ que 
correspon al 5% del pressupost d’adjudicació del contracte, i l’acreditació de l’ingrés de 

la quantitat de 685,43€ en concepte de les despeses de publicació de l’anunci de 
licitació al BOPB. 

 
2. Relativa al compliment de les obligacions sobre la prevenció de riscos laborals. 

 

- Presentació certificat de documentació de prevenció de riscos laborals facilitat per 
l’Ajuntament 

 
3. Relativa a les assegurances: Acreditació de tenir en vigor les assegurances requerides i 

assegurança complementària. 
 

4. Relativa a documentació suficient per acreditar que disposa dels mitjans que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 

 
- Incorporació de 4 persones amb dificultats d’integració 
- 4 vehicles d’eficiència energètica 

 

Tercer.- Advertir al licitador classificat en primer lloc que en cas de no efectuar aquest requeriment 
en els termes especificats, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a tramitar 
l’adjudicació del contracte al licitador següent, segons l’odre establert a la classificació aprovada. 

 

Quart.- Ratificar aquesta resolució al proper Ple de la Corporació. 
 

8. En data 11 d’abril l’empresa JUAN Y JUAN va constituir garantia definitiva per import 
de 73.564,00 euros i va presentar els documents justificatius exigits. 
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Fonaments de dret 

 
- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), article 40.1 respecte al recurs 
especial per tractar-se d’un contracte harmonitzat; article 151, respecte a la 
classificació de les ofertes, adjudicació del contracte i notificació de l’adjudicació; 
article 154 respecte la publicació de l’adjudicació en el DOUE i el BOE en un 
termini no superior quaranta-vuit dies des de l’adjudicació; article 
156.3 respecte al termini per la formalització del contracte, l’art. 333 sobre el 
registre públic de contractes; article 303 sobre la duració del contracte de serveis. 

 
- Directiva 2014/24/UE, respecte a la publicació al DOUE de l’acord d’adjudicació del 

contracte 
 

L’òrgan competent per l’adjudicació del contracte és el ple de la Corporació atenent a 
l’import del contracte posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost, tal i com 
es disposa als articles 52 lletra n) del DL 2/2003, de 15 d’abril, i 274.2, i la Disposició 
addicional segona de la llei de contractes abans esmentada. 

 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 18/04/2017. Aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentat dels actes licitadors efectuats per la Mesa  de Contractació 
en la licitació del contracte de serveis de  recollida  selectiva  sòlids urbans “porta a porta” i 
transport de residus del municipi de Navarcles, subjecte a regulació harmonitzada, 
mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. 

 
Segon.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia número 2017/072 de data 4 d’abril de 
requeriment al primer classificat per la presentació de la documentació necessària per 
l’adjudicació del contracte. 

 
Tercer.- ADJUDICAR el contracte de serveis de recollida selectiva sòlids urbans  “porta a 
porta” i transport de residus del municipi de Navarcles, a l’empresa JUAN Y JUAN SL, amb 
domicili a la Ronda Shimizu s/n parcel·la 4 nau 1, 08233, de VACARISSES, per ser l’oferta 
que ha obtingut major puntuació, pel preu anual de 245.213,10€ més 10% IVA 24.521,31, 
a més dels preus unitaris ofertats i les millores consistents en: 

 

_ campanyes de sensibilització: campanya inicial ( a més dels 10.000€) import addicional 

de 20.000 €; campanyes de sensibilització i manteniment anual a partir del segon any de 
contracte, import addicional de 8.000€. 

 

- Incorporació personal amb dificultat integració: 4 persones 
- Augment dedicació 1 d’hora setmana de l’informador/inspector 
- Vehicles amb suficiència energètica: 4 
I amb una durada de contracte de 4 anys més 2 anys de pròrroga. 

 

Quart- Disposar la despesa autoritzada per import total 269.734,41€ de a favor de 
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l’empresa JUAN Y JUAN SL, pel concepte de pressupost d’adjudicació del contracte de 
referència amb càrrec a l’aplicació pressupostària plurianual 1621 22700. 
 

Cinquè.- Requerir al contractista adjudicatari per tal de que segons el termini que 
s’estableix a l’article 156.3 comparegui davant l’alcaldia a formalitzar el corresponent 
contracte, En la notificació es comunicarà la data per la esmentada formalització. 
El contracte administratiu s’incorporarà com annex les persones adscrites al contracte i els 
vehicles. 

 

Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al DOUE BOE i al perfil del contractant de 
l’ajuntament. En aquesta web els licitadors podran obtenir la informació necessària relativa 
a la justificació de la classificació aprovada. 

 

Setè.- Notificar a la resta de licitadors per qualsevol dels mitjans acceptats que consten 
en la seva oferta aquest acord, amb peu de recurs especial de contractació, conforme 
l’article 40.1 del TRLCSP i comunicar-los al mateix temps que tenen a la  seva disposició 
la documentació corresponent al sobre núm. 1, per tal de que en el termini de sis mesos 
passin a recollir-la a les dependències de Secretaria. Transcorregut aquest termini es 
reciclarà la documentació esmentada. 

 

Vuitè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya 
 

Novè.- Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el 
qual s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient que es 
derivi. 

 

Desè- APROVAR la devolució de la garantia provisional dipositada de quantia 17.322€ a 

cada una de les empreses presentades. 
 
Intervencions 
 
El regidor de Medi Ambient pren la paraula i fa un resum de com s’ha tramitat l’expedient fins 
ara, explica que ja estem al final i que aquest serà un projecte que implica molts canvis en els 
costums i demana la col·laboració de tothom perquè pugui ser un èxit. 
 
Tots els grups municipals van mostrar la conformitat, per part del grup de la CUP el seu 
portaveu va explicar que el se vot seria 1 a favor i 1 abstenció ja que la seva aposta és la de la 
municipalització del servei. 
 
S’incorpora la intervenció literal del portaveu d’ICV-E que ha estat facilitada a la secretària 
 
“Vam començar a parlar de la possibilitat de la recollida porta a porta d’escombraries allà pel 
setembre de 2016. 
No entraré ara a valorar la major o menor implicació de cadascun de nosaltres, ni la llarga llista 
de retrets que també van sorgir. 
Després de moltes reunions, al menys per la nostra part, vam intentar incloure propostes.  
Avui finalment sembla que aprovarem finalment aquest expedient. 
Ara només esperem i desitgem que sigui tot un èxit la seva implantació al poble. 
Això ens demanarà a cadascun de nosaltres assumir l´esforç de la nova manera de recollida.  
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També demanarà que des de l’òrgan que contracta ( L´Ajuntament de Navarcles) es faci un 
seguiment exhaustiu per tal que totes i cadascunes de les característiques del projecte de 
l´empresa guanyadora del concurs es compleixin. Esperem que el nivell d´exigència de la 
regidoria que té delegades les competències en aquest àmbit ( Ramon Serra ) faci que 
l´empresa Juan i Juan compleixi el contracte que ha guanyat fil per randa. I això és d´obligat 
compliment ja que el procés no s´acaba fins que no s´implanta correctament i no quan 
simplement ja han signat el contracte. Tot el que han oferta en ho han d´acabar donant. Si la 
seva puntuació ha estat la més alta ara ens han de demostrar que no només és sobre els 
papers d´un expedient. Reitero: s´haurà d´estar vigilant, fiscalitzant el compliment d´aquest 
contracte. 
Especial èmfasi s´haurà de fer en l´àrea d´emergència. En aquesta prevèiem nosaltres seria un 
punt crític del nou sistema davant la possibilitat de col·lapse que es podrà donar. 
El nostre grup estarà sempre disposat a col·laborar en tot allò que signifiqui ajudar, amb la 
finalitat que el nou sistema sigui un èxit. Tots i totes ho agrairem en un futur. 
Ah! No puc acabar sense demanar que una de les nostres propostes, com era la d´incorporar 
contenidors de recollida d´oli no quedi oblidada ( ja se que no forma part del contracte que avui 
acabarem ratificant) i que es posi en marxa ja ( crec que així ho vam parlar i acordar).” 
 
El Sr. Serra contesta, que es farà seguiment de l’ empresa  com pertoca en tots els contractes, 
i respecte els olis es recullen a la deixalleria i a les escoles, i ja es valorarà en un futur si calen 
més punts, està previst una altra campanya informativa. 
 
La portaveu del grup PDeCAT (CiU) senyora Alòs va preguntar si algun licitador havia demanat 
poder consultar l’expedient . I demana que consti en acta que es donaran totes les facilitats als 
veïns i veïnes de Navarcles per adaptar-se al nou model de recollida i suposa un gran canvi. 
 
Contesta el senyor Serra i va dir que dues empreses havien demanat consultar l’expedient, la 
que havia quedat en darrer lloc i la que ha quedat segona i precisament aquesta empresa no 
es va presentar a consultar-lo. 
 
Respecte a la petició de la Sra. Alòs diu que es donarà tot el suport, que s’estan fent ja 
campanyes informatives. 
 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 
resultat següent: 
 
 SUMEM  PDeCAT 

(Llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5 3 1 1 1 11 

Vots en contra      - 

Abstencions   1   1 

 
 

3.- DICTAMEN MODIFICACIÓ TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 

 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la  doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 

 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i 
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les  modificacions que s’escaiguin,  una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat 
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del  domini públic 
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les 
seves tarifes. 

 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics que es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible  del 
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2  del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, informada la Comissió Informativa Permanent 
en la sessió del dia 18/04/2017, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança Fiscal 4.12 
reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, 
segons es detalla a continuació, així com el seu text refós: 

 

 
Ordenança Fiscal núm. 4.12 reguladora de la taxa per la utilització 
 d’instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs 

 

S’afegeix la següent tarifa: 
 
Tarifa: 
3. Utilització de la pista vermella amb finalitats lucratives: 100€/dia 

 
 

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
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Butlletí Oficial de la Província. 
 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
Intervencions 
 
El senyor Alcalde explica que el motiu de la modificació de l’ordenança és els balls que es fan a 
la pista, fins ara els organitzava la penya, però va  ha comunicat que aquesta any ja no 
organitzaran els balls, l’ajuntament ha considerant que és una activitat que ha de continuar i es  
va publicar un anunci a l’Agenda, demanant si hi havia alguna entitat i /o associació 
interessada,  només es va presentar una sol·licitud, són un grup de músics i estan interessats. 
És convenient doncs que el tema es regularitzi que es regularitzi i  el que pertoca és aplicar una 
taxa per ocupació d ela via pública, i  no es tenia previst. 
S’ha de dir que a part pagaran per les taules i cadires que facin servir. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 12 membres 
presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 

4.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE NOMENAMENT COM A REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT A LA FUNDACIÓ INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS  

 
Vist l’escrit presentat pel President de la Fundació Institució Benèfica Amics dels Avis, en el 
qual exposa que ha hi hagut un canvi d’estatuts de la Fundació i que per tant és necessari que  
l’Ajuntament de Navarcles designi a més de l’Alcalde a un representant. 
 
Vist l’acord de Ple de la sessió de 22-6-2015 de Cartipàs Municipal en la qual es designava a la 
regidora Sandra Palomino i Vega com a representant. 
 
Per tot això i amb les facultats que m’atorga la legislació vigent proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents  

ACORDS 

 
Primer.- DESIGNAR com a representants de l’Ajuntament de Navarcles a l’entitat FUNDACIÓ 
PRIVADA INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DEL AVIS, al regidor i 1r.Tinent d’Alcalde RAMON 
SERRA I MILLAT, per delegació de l’Alcalde  i la regidora SANDRA PALOMINO i VEGA.  
 
 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUCIÓ BENÈFICA 
AMICS DEL AVIS.  
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Intervencions 
 
Explica el senyor Ramon serra que la modificació dels Estatuts ve motivada pel fet que hi ha 
hagut una fusió entre la Fundació IBADA i la Fundació Santa Maria, aquesta situació provoca 
que s’hagin de fer uns canvis entre els quals es modificar la representació de l’ajuntament, ara 
hi havia 1 a la fundació IBADA i 2 a la Santa Maria. 
 
El portaveu del grup d’ICV-E demana poder tenir els Estatuts ja que l’ajuntament en forma part. 
 
La regidora de serveis socials va contestar que els hi passaria. 
 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 12 membres 
presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 

5.- PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC PRESENTADA PER LA REGIDORA 
CLARA PUIG I MAS 

 
Atès l’escrit de renuncia al càrrec presentat per la regidora d’aquest Ajuntament Clara Puig i 
Mas, electe per la candidatura SUMEM per Navarcles, i a l’empara del que s’estableix a l’article 
9.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre . 
 
Aquest alcalde President sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  PRESA DE RAÓ de  la renúncia al càrrec de regidora presentada, per CLARA 
PUIG i MAS, electe per la candidatura SUMEM per Navarcles. 
 
SEGON.- INSTAR a la Junta Electoral Central per tal que lliuri credencial a favor del següent 
candidat de la candidatura SUMEM per Navarcles senyor EDUARDO BLANCO ROBLES als 
efectes de la seva presa de possessió com a regidor d’aquest Ajuntament. 
 
A continuació es transcriu les paraules de comiat que va dir Clara Puig en la seva 
intervenció i que ha passat a la secretaria per la seva transcripció a l’acta: 
 
  
Doncs si, per mi avui acaba un projecte que vaig començar ara fa 2 anys i que actualment per 
varis motius, professionals, personals de la vida fa que no pugui seguir a l’ajuntament de 
Navarcles com a regidora.  
No vull destinar part del meu temps que tinc avui en aquest ple per fer un llistat de les coses 
que he fet o projectes que he engegat. Simplement vull agrair.  
Agrair molt al meu equip per la confiança donada des del primer dia, per les energies rebudes 
en tot moment i tot el suport que m’heu donat al llarg d’aquests dos anys en els bons i moments 
no tant bons. Mil gràcies per tot.  
Gràcies als regidors amb qui he pogut treballar i he crescut. Tot i els colors hem desenvolupat 
grans projectes.  
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També als treballadors de l’ajuntament i especialment als que he treballat colze a colze, la 
Conxita, el Montes, el Rafa i sobretot el meu tècnic de cultura i Joventut, l’Èric. Gràcies per 
crear amb mi els projectes.  
I sobretot a la meva família. Gràcies per tot, heu estat al meu costat en els moments més difícil 
i en els més bonics. Heu sigut un puntal bàsic en molts moments. No deixeu de ser-hi mai, us 
vaig triar.  
Gràcies a tots per aquesta experiència.  
 
Aplaudiments 
 
 
Van intervenir tots els grups municipals els qual li van donar les gràcies i li van desitjar 
sort en el futur. 
 
Per part de l’equip de govern van intervenir l’alcalde, Ramon serra i Laura Castell grup 
de  
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent 
les 20:50 hores del dia 25 d’abril de 2017, 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 
 
 
 
 

 

 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu:           
PC016-1703/0425_dvd 
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