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Convocatòria i Quòrum 

 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les 20:00 hores del 
dia  30 de gener de 2018, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde Llorenç Ferrer i 
Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  PLE2018000002  del Ple 
de la Corporació amb caràcter Sessió Ordinària 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: 
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Desenvolupament de la sessió 

1.0.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

 

1.1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 

 
Ordinària 28/11/2017, sense esmenes aprovada per Unanimitat 
Extraordinària 20/12/2017  sense esmenes aprovada per Unanimitat 
Extraordinària Urgent 11/01/2018 sense esmenes aprovada per Unanimitat 
 

1.2.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ NOU EDIFICI AL COMPLEX 
PISCINES 

 
FETS 
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En sessió del Ple de la Corporació de data 20 de desembre de 2018 es a va aprovar inicialment el 
projecte d’obres municipal ordinària “Construcció nou edifici esportiu al complex de les piscines de 
Navarcles”, redactat per l’empresa adjudicatària UTE PISCINA DE NAVARCLES, constituïda per 
080Arquitectura, SLP arquitectes: Daniel Gutierrez Prat i Olga Gutierrez Prat, i Activitats 
Arquitectòniques, SLP AIA. 
 
L’anunci d’informació pública del projecte s’ha publicat al BOPB del dia 5 de gener de 2018 
 
El procediment escollit per a l’adjudicació del contracte és el procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, aquests criteris són el preu, i millores tècniques.  

 
S’han redactats i incorporats a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
han de regir l’adjudicació del contracte, els quals han estat informats favorablement per la 
Secretària i la Interventora a l’empara d’allò  que disposa  l’article 275.1 lletra c) 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 es fa constar a l’informe de la secretària que l’adjudicació del contracte d’obres resta 
condicionat a l’aprovació definitiva del projecte i al pressupost municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El procediment obert de contractació ve regulat a  l’article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector Públic (TRLCSP).  
 
Els articles 121 i 126 d’aquest text refós i la clàusula 24.3 del Plec General de Contractació de 
l’ajuntament de Navarcles, determinen que prèvia l’adjudicació del contracte d’obres s’ha 
d’aprovar definitivament el projecte d’obres. 
 
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient de contractació 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 23/01/2018. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-. APROVAR l’expedient de contractació de l’obra “CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI 
ESPORTIU AL COMPLEX DE LES PISCINES DE NAVARCLES” mitjançant procediment obert i 
diversos criteris d’adjudicació. 
 
SEGON. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regirà el contracte d’obres: “CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI ESPORTIU AL 
COMPLEX DE LES PISCINES DE NAVARCLES  
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació de fins a 1.366. 134, 3 a la 
partida 340.63206 del pressupost municipal amb les anualitats següents  
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ANY 2018 2019 

APLICACIÓ 3402 62300 3402 62300 

IMPORT 1.322.579,87 43.554,43 

TOTAL 

DESPESA 

1.366.134,30 

 
QUART. CONVOCAR PROCEDIMENT OBERT  per a l’adjudicació de l’esmentada contractació, 
mitjançant anunci de licitació  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de 
contractant per tal que durant el termini de VINT-I SIS-DIES els interessats puguin presentar les 
seves ofertes. 
 
CINQUÈ.- CONDICIONAR l’adjudicació del contracte d’obres a l’aprovació definitiva del projecte 
d’obres “Construcció nou edifici esportiu al complex de les piscines de Navarcles  a l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal 
 
 
VOTACIÓ: 
 
 SUMEM  PDeCAT 

(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 4  2 1 1 8 

Vots en contra  4    4 

Abstencions      - 

 
Resultat:  Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació  
 
 

1.3.- DICTAMEN EXTINCIÓ CONTRACTE AGUSTÍ PASTISSER SL EXPLOTACIÓ BAR-
PISCINES 

 
FETS 

 
En sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 27 de maig de 2015 es va aprovar per 
unanimitat l’adjudicació del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar-restaurant 
situat a les instal·lacions de les piscines municipals, a l’empresa AGUSTÍ PASTISSER, SL amb 
CIF B-60038643, representada per Agustí Benito Peris, amb domicili social a Navarcles, carrer 
Cervantes, 2 bis,  pel cànon ofertat de 7.425€ anuals amb una durada de 5 anys, més la 
possibilitat de 5 de pròrroga, amb efectes de l’1 de juny de 2015. 
 
En data tres de juny de 2015 es va signar el contracte administratiu. 
 
Segons l’informe d’intervenció i tresoreria existeix un deute pendent del Bar- Restaurant piscines a 
nom de l’empresa Agustí Pastisser SL., en concepte de cànon de la contractació per import de 
4.914,96 euros i de despeses de subministraments, per import de 25.306,42 euros. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 23/01/2018. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 
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ACORDS 

Primer.- DECLARAR la extinció del contracte signat en data 3-6-2015, amb Agustí Benito 
Peris, en nom de l’empresa AGUSTÍ PASTISSER, SL quin objecte era  l’explotació del bar-
restaurant situat a les instal·lacions de les piscines municipals, per renuncia de l’adjudicatari a 
continuar amb l’explotació del bar de les piscines. 

 
Segon.- APROVAR l’execució de la garantia d’import 3.712,50 euros, dipositada per respondre 
del contracte d’explotació del Bar-Restaurant de les piscines municipals i compensar amb el deute 
pendent de despeses de subministraments. 
 
Tercer.--  APROVAR liquidacions econòmiques d’import 21.593,92 euros, en concepte de 
despeses de subministraments. I una altra per l’import de 4.914,96 euros, en concepte de cànon 
de la contractació. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

1.4.- DICTAMEN APROVAR L'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN L'ORGT 
(MULTES COERCITIVES) 

 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en 
el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de 
Barcelona les facultats de recaptació i gestió dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva 
d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió, 
liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels corresponents 
acords plenaris 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que 
exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la 
part resolutiva d’aquest dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es 
reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions 
públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de 
llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor 
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de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i 
es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 23/01/2018. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació de l' ingrés 
de dret públic que a continuació s'especifica: 
 
I.- Multes coercitives 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació, es deleguen són: 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d’interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de 
recaptació, aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte dels ingressos de dret 
públic delegats en l'acord anterior, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER . Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, 
en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels ingressos de dret públic en l'apartat 
primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que 
sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest 
servei. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 
regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord 
tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per 
part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
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Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei 
d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així 
com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts 
de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i en la normativa interna de 
la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica 
per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei 
objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització 
d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que 
estigui vigent en cada exercici.  
 
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests 
tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i 
condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi 
per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte 
d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de 
forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos 
indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les especificacions 
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per 
la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 
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3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del 
període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del 
deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada 

conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació. 
 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a 
l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la 
part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la 
Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la 
recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de 
recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans 
recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la 
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió 

de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual,  

justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra 
documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la 

gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  
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f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delegades, 
sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de 
propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió 
Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependències 
municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a 
donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció 
de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 
especificacions contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i 
signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local 
delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la 
delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran 
destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD). 
 
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  “d’encarregat del 
tractament” respecte de les dades personals que l’administració delegant aporti, per tal de 
materialitzar la delegació efectuada,  i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives 
adequades per a la protecció de totes les dades personals, tant de les aportades per 
l’administració delegant com de les que aportin  directament els contribuents.   
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per 
l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; no aplicarà o 
utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no 
comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat 
que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què 
l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el 
tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el 
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 
 
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària queda 
expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació 
amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 
93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades 
personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser creats i 
regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de 
Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de 
gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades de Catalunya de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. 
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Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert al 
R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
Regla dotzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord 

amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la 
seva part, es procedeixi a la seva acceptació. Un cop acceptada la delegació la Diputació de 
Barcelona la publicarà, per a general coneixement, juntament amb la referència a llur acceptació, 
tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

1.5.- DICTAMEN DONAR CONFORMITAT INICI EXPEDIENT DE DESAGRUPACIÓ LLOC DE 
TREBALL D'INTERVENCIÓ APROVAT PLE ARTÉS 

 
FETS 

 
Atès l’acord del Ple de la Corporació del dia 28 de desembre de 2017 pel qual s’aprovà inicialment 
l’expedient per desagrupació dels municipis Artés i Navarcles pel manteniment en comú del lloc de 
treball d’Intervenció. 
 
Vista la memòria justificativa que consta a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 

del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, 

l ’ a r t i c le  9  estableix el règim jurídic per acordar la constitució de les agrupacions pel 

manteniment del secretari comú, així com el procediment per a fer-les efectives. El procediment 

per a la desagrupació s’hi assimila, fent-se extensiva a la figura de l’interventor per analogia.  

L’article 7 preveu que la competència per la creació i classificació dels llocs de treball reservats a 

aquests funcionaris correspon a la Direcció General d’Administració Local. 

 

- Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a 

funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, e l  s e u  a r t i c l e  3  

estableix que correspon a les Comunitats Autònomes, acordar la constitució i dissolució de les 
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agrupacions d’ens locals per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria i, en 

qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions locals 

interessades, l’audiència de les entitats afectades i l’informe previ de la Diputació o ens 

supramunicipal corresponent, tramitació que es fa extensiva a la figura de l’interventor.  

 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 23/01/2018. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  MANIFESTAR la conformitat de l’Ajuntament de Navarcles a l’expedient iniciat per 
l’Ajuntament d’Artés, segons acord de Ple de data 28 de desembre de 2017, per la desagrupació 
dels municipis Artés i Navarcles pel manteniment en comú del lloc de treball d’Intervenció. 
 
Segon.-  TRASLLADAR certificat d’aquest acord a l’Ajuntament d’Artés i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

1.6.- DICTAMEN COMPROMÍS AJUNTAMENT FER-SE CÀRREC DESPESES PARKING 

 

FETS 

 En l’expedient tramitat de cessió de terrenys al Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció en el municipi de Navarcles d’un nou centre d’Atenció primària 
(CAP), el Servei Català de la Salut prèvia la formalització de l’acceptació d’aquests terrenys 
demana a l’ajuntament de Navarcles el compromís d’aquesta institució d’assumir les despeses de 
la zona d’aparcament. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 23/01/2018. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 
 

ACORDS 

Primer.- APROVAR el compromís de l’Ajuntament de Navarcles d’assumir el càrrec les tasques i 
costos de manteniment i reposició, així com les assegurances de responsabilitat civil, en relació a 
la zona d’aparcament d’aproximadament 760m2, que està previst es construeixi en el solar del 
futur CAP de Navarcles. 

 
Segon.- COMUNICAR  aquest acord al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

1.7.- DICTAMEN RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 01.2018 
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Vist que s'han presentat en aquesta Intervenció les factures corresponents a l’exercici 2017 que 
originen l'obligació de reconèixer-les, amb càrrec a les partides pressupostàries de l’exercici 2018. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. Art. 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
 
2.2. Art. 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
2.3. Art. 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
2.4. l’article 32 i Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 23/01/2018. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 
 

ACORDS 

Primer.- Reconèixer les factures que figuren en la relació Y/2017/1 (annex 1) per import de 
13.516,16 euros, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de 
prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament pel tècnic i regidor de l’àrea, als 
efectes d’imputar-les a les partides pressupostàries per l’exercici 2018. 

 
Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

1.8.- RATIFICACIÓ ACORD JGL 12/12/17 APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 
NAVARCLES ANYS 2017-2020 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Navarcles en sessió celebrada el dia 12 de 
desembre de 2017 va adoptar, entre d’altres, i per UNANIMITAT el següent acord que es transcriu 
a continuació: 
 

FETS 
 
Atès que el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 estableix que els encarregats de 
desenvolupar, dur a terme i treballar l’assoliment dels objectius de Pla són la Generalitat de 
Catalunya, el món local i el conjunt del moviment juvenil organitzat a través de tres projectes: el 
projecte de Govern, el projecte de Territori, i el projecte Jove. 
 
Atès que l’Ordre pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvenció als 
projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc 
del pla nacional de Joventut estableix com a requisit s específics que els ens locals que optin a 
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aquesta subvenció han d’haver elaborat un pla Local de Joventut aprovat per l’òrgan competent i 
lliurat a la Direcció General de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’anterior Pla Local de Joventut va finalitzar l’any 2016.  
 
S’ha elaborat el Pla Local de Joventut pels anys 2017-2020  essent un dels objectius principals del 
pla definir les estratègies i accions a desenvolupar en els anys vinents, per donar resposta a les 
necessitats actuals de la població jove, alhora que facilitar i contribuir a la seva incorporació activa 
a la dinàmica del poble i la construcció del seu futur. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 13 de la Llei 33/2010, de 1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, estableix que els 
municipis poden dur a terme la elaboració de Plans Locals en matèria de polítiques de Joventut, 
com actuació complementària en matèria de Joventut. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

Primer.- APROVAR el Pla Local de Joventut del municipi de Navarcles anys 2017-2020, el qual 
s’annexa a aquesta proposta. 

 
Segon.- PRESENTAR davant la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya un 
exemplar del Pla degudament aprovat 
 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que 
celebri. 
 
VOTACIÓ: 
 
 SUMEM  PDeCAT 

(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 4 4  1 1 10 

Vots en contra      - 

Abstencions   2   2 

 
Resultat:  Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació  
 
 

1.9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi van haver 

 

B. SECCIÓ DE CONTROL 
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B 1.1 Control i fiscalització del Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les 
sessions des de la darrera sessió ordinària i resolucions d’alcaldia. Queda substituïda l’obligació 
de donar compte al Ple de tots els acords en virtut de l'accés dels membres de la Corporació a les 
actes en format digital disponibles a la Carpeta del Regidor de la plataforma de gestió 
d'expedients i òrgans col·legiats en compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de 
resolucions de tots els membres de la Corporació, article 43 del Reglament Orgànic Municipal.  
 
B 1.2 Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i resolucions d’Alcaldia de 
nomenament i contractació de personal i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit. 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2018DECR00004 DE DATA 04/01/2018 

 
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 en el qual informa que 
tenen una nova aula de 13 infants d’1 a 2 anys de final d’any amb molts problemes d’adaptació: Entre ells hi 
ha, un infant amb una disminució auditiva del 100% i amb mancances de desenvolupament motriu, un infant 
amb autisme, un amb disminució visual i d’altres valorats o pendents de valorar per el CDIAP amb diferents 
problemàtiques motrius, cognitives, etc. 
 
Que per necessitats del servei i per tal de mantenir la qualitat d’ensenyament al centre, és necessària la 
contractació d’1 auxiliar/tècnic d’educació infantil, a mitja jornada de dilluns a divendres que s’estima fins a 
final del curs escolar. 
  
Proposa la contractació de la Sra. Eva Martin Bravo, que ha estat realitzant les pràctiques i ha prestat 
serveis coma  a auxiliar/tècnic d’educació infantil a aquesta  escola bressol. 
 
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  
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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 
1 auxiliar a jornada parcial a partir del dia 08 de Gener de 2018 i fins a final del curs escolar que s’estima 
per el 31 de juliol de 2018. 
  
Segon.- CONTRACTAR a la Sra. EVA MARTIN BRAVO com auxiliar-tècnic amb les següents condicions:  
 
Tipus de contracte: Obra o servei determinat  
Tipus de Jornada: Jornada parcial (50% jornada) 18,75 hores  
Data inici: 08 de gener de 2018 
Data finalització: Fins final d’obra o servei que s’estima el 31 de juliol de 2018  
Retribució: 505,00€ bruts mensuals 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la interessada i formalitzar l’oportú contracte laboral. 
 
Quart.- COMUNICAR-HO, a la Intervenció i formalitzar l’oportú contracte laboral.  
 
Cinquè.- DONAR compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri. 

 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2018DECR00014 DE DATA 18/01/2018 

 
En LLORENÇ FERRER I ALÒS, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la següent 
resolució: 
 
ANTECEDENTS 
En data 12 de gener de 2018, la treballadora de l’Escola Bressol el Tinet MERCÈ GIRBAU RUBIRALTA, 
contractada en Règim Laboral Temporal fins a final del curs escolar amb la categoria d’Auxiliar/tècnic/a en 
Educació Infantil a jornada completa, i que cobria també l’hora del dinar de l’escola donant suport a la 
monitora de l’empresa de menjador Scolarest, causà baixa voluntària rescindint la seva relació laboral en 
data d’efectes del mateix dia. 
Vist l’informe de la Directora de l’Escola Bressol Tinet, Sra. GEMMA DOMENE CASADESÚS, on proposa 
l’ampliació de jornada de la Sra. EVA MARTIN BRAVO, treballadora d’aquest Ajuntament en Règim 
Laboral temporal, amb la categoria també d’Auxiliar/tècnic/a en Educació Infantil a mitjà jornada, 
així com la proposta de la Regidora d’Educació en el mateixos termes de qu e passi a fer la jornada 
completa per cobrir part de les tasques que feia la Sra. MERCÈ GIRBAU RUBIRALTA.  
Amb l’objecte de minimitzar de forma immediata els efectes sobre l’atenció dels infants, i atès de 
que part de la jornada que venia fent la Sra. MERCÈ GIRBAU RUBIRALTA es pot assumir amb el 
propi personal de l’escola.  
 
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). 
 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
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 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic. 
 
És competència de l’Alcalde la direcció de tot el personal de la Corporació i acordar el seu nomenament, 
segons l’articles53.1 i) del TRLMC. 
 
Per tot això en ús de les meves atribucions, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- CONSIDERAR que existeix la necessitat urgent de cobrir les tasques d’Auxiliar/tècnic/a en 
Educació Infantil que feia la MERCÉ GIRBAU RUBIRALTA, i cobrir-les preferentment amb personal propi 
de l’escola.  
 
Segon.-  AMPLIAR 18,75 hores setmanals la jornada del contracte de treball de la Sra. EVA MARTIN 
BRAVO en la categoria Auxiliar/Tècnic/a d’Educació Infantil, amb efectes del dia 15 de gener de 2018 i fins 
arribar al seu venciment,  que es preveu el 31 de juliol de 2018 al finalitzar el curs escolar, passant a ser 
aquesta de 37,50 hores setmanals, el que representa el 100% de la jornada legal ordinària dels treballadors 
d’aquest Ajuntament. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’EVA MARTIN BRAVO, comunicar la corresponent modificació de 
jornada a la Seguretat Social. 
 
Quart.- COMUNICAR-HO, a la Intervenció. 
 
Cinquè .- DONAR compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri. 
 

 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2018DECR00015 DE DATA 18/01/2018 

 
En LLORENÇ FERRER I ALÒS, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la següent 
resolució: 
 
ANTECEDENTS 
En data 12 de gener de 2018, la treballadora de l’Escola Bressol el Tinet MERCÈ GIRBAU RUBIRALTA, 
contractada en Règim Laboral Temporal fins a final del curs escolar amb la categoria d’Auxiliar/tècnic/a en 
Educació Infantil a jornada completa, i que cobria també l’hora del dinar de l’escola donant suport a la 
monitora de l’empresa de menjador Scolarest, causà baixa voluntària rescindint la seva relació laboral en 
data d’efectes del mateix dia. 
Vist l’informe i la demanda de la Directora de l’Escola Bressol Tinet, Sra. GEMMA DOMENE CASADESÚS, 
on s’exposa la necessitat de contractació de nou personal, en concret la Sra. MARIBEL DÍAZ PASADAS per 
cobrir tant aquesta baixa, com les necessitats educatives especials existents i la proposta de la Regidora 
d’Educació en els mateixos termes constatant la màxima urgència en la necessitat de contractar nou 
personal, davant de l’impossibilitat de cobrir 18,75 hores amb el personal propi existent al centre i sempre 
amb l’objectiu de minimitzar els efectes sobre els infants.  
 
FONAMENTS LEGALS 
Atès que es tracta d’una contractació temporal en règim laboral de màxima urgència regulada expressament 
en la normativa vigent en els articles 291.1 i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 238 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el qual disposa la possibilitat de 
contractar el personal laboral, fent la publicació dal BOP i donant compte al ple en la primera sessió que es 
celebri. 

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

 Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP). 
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 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. 
 
És competència de l’Alcalde la direcció de tot el personal de la Corporació i acordar el seu nomenament, 
segons l’articles 53.1 i) del TRLMC. 
 
Per tot això en ús de les meves atribucions, 
 
RESOLC: 
Primer.- CONSIDERAR que existeix la màxima urgència per la contractació de nou personal per cobrir les 
18,75 hores en funcions d’Auxiliar/tècnica en Educació Infantil que no es poden cobrir amb el personal propi 
del centre. 
 
Segon.- CONTRACTAR a la Sra. MARIBEL DÍAZ PASADAS com Auxiliar/tècnic/a en Educació Infantil amb 
les següents condicions: 
 
Tipus de contracte: Obra o servei determinat  
Tipus de Jornada: Jornada parcial (50% jornada) 18,75 hores setmanals 
Data inici: 17 de gener de 2018  
Data finalització: Fins final d’obra o servei que s’estima el 31 de juliol de 2018 
Retribució: 505,00€ bruts mensuals 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la treballadora, comunicar la corresponent modificació de jornada i 
formalitzar l’oportú contracte laboral. 
 
Quart.- COMUNICAR-HO, a la Intervenció. 
 
Cinquè .- PUBLICAR la contractació al BOP.  
 
Sisè.- DONAR compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri. 
  
 

MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS 

 

M.1.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER DEMANAR EL DESENVOLUPAMENT DEL 
"TRANSPORT SOTA DEMANDA" A NAVARCLES 

 
El «transport sota demanda» és un tipus de transport públic que serveix per cobrir els buits en el 
servei de transport públic regular. Així en els darrers anys moltes zones rurals han connectat amb 
aquest tipus de servei pobles que fins aquell moment no en tenien o que tenia una ocupació molt 
baixa a comarques com el Maresme, el Solsonès o el Pallars i ciutats com Sant Cugat o Gavà han 
connectat amb aquest tipus de transport barris allunyats amb poca densitat de població i, per tant, 
poca demanda de transport públic. El «transport sota demanda» té un funcionament molt simple i, 
tal com indica el seu nom, funciona sota la demanda de l’usuari que amb 24 hores d’antelació (a 
través de telèfon a APP) ha de sol·licitar el servei i que normalment opera un taxi. 
 
El finançament d’aquests tipus de transport sol ser entre l’usuari que abona una part del cos (bitllet 
senzill) i la resta ho cobreix l’administració pública a través de l’ATM del territori on es desplega el 
servei.  
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Navarcles té un servei de transport públic, sobretot si ho comparem amb municipis del voltant, que 
cobreix bona part de les demandes dels usuaris amb una freqüència de mitja hora en dies feiners. 
Tot i així hi ha dos buits en els serveis que fan que els usuaris vegin limitats els seus moviments. 
Aquests buits són els vespres i nits, ja que el servei regular finalitza a les 9 del vespre, i els 
diumenges al matí sense servei de bus.  
 
És per tot això que la CUP proposem l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Traslladar a la Comissió de Mobilitat de Navarcles l’encàrrec de desenvolupar el projecte de 
«transport sota demanda» per cobrir els buits del servei d’autobús regular a les nits i els 
diumenges al matí. 
 
2.- Informar i treballar el projecte conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages i l’ATM de les 
Comarques Centrals. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

M.2.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER LA INSTAL.LACIÓ DE PAPERERES DE 
RECOLLIDA SELECTIVA A NAVARCLES 

 
Navarcles ja fa uns quants mesos que amb molt d’èxit està implementant el sistema de recollida 
PaP. Aquest fet va provocar una contradicció amb les papereres que hi havia a l’espai urbà ja que 
només estaven pensades per rebuig. Això va fer que en molts punts es desdoblessin les 
papereres instal·lant-ne algunes amb una banda groga pensades per la fracció envasos. 
 
Creiem que cal anar més enllà i iniciar una substitució de les papereres d’una sola fracció com les 
actuals per papereres pensades per tres fraccions, normalment paper, envasos i rebuig. Això 
permetria millorar l’eficiència de la recollida selectiva i dificultar-ne el mal ús ja que al tenir 
obertures més petites impediria abocar-hi bosses d’escombraries com passa actualment. 
 
És per tot això que la CUP proposem l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Iniciar un pla de substitució de les papereres actuals per papereres pensades per la recollida 
selectiva. 
 
2.- Tenir en compte la recollida selectiva de les papereres en el nou pla de neteja viària que 
s’haurà d’implementar a Navarcles. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

M.3.- MOCIÓ ICV-E INSTANT EL GOVERN DE LA GENERALITAT A RESOLDRE AMB 
CARÀCTER GENERAL ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER AL COFINANÇAMENT DE LES 
ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS 

 
Es sotmet a aprovació la urgència de la moció, la qual s’aprova per UNANIMITAT 
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La moció transcrita literalment diu: 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa 
popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. Aquesta llei tenia la 
intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la idea 
que l’educació en la petita infància, entre el naixement i els 3 anys era clau pel bon 
desenvolupament de les persones. 
 
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part de 
l’educació Infantil amb un objectiu molt clar : 
 
“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants 
durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar 
els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural….L’etapa 
d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero 
i els tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys 
d’edat… Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats 
educatives específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn 
dels alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques singulars….” (Article 
56).  
 
El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les 
característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments 
per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Això va permetre 
que a comarques i ciutats de la demarcació de Barcelona amb molta població infantil entre els 0 i 
3 anys incrementessin l’oferta. En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar un Acord 
Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent al finançament del sosteniment 
de les places públiques de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals i s’establia una 
aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011. L’acord preveia que el 
cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les famílies, els 
ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per 
la Generalitat: 1800€. Segons aquests acords la Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 
2011/12. No ho va fer i es va plantejar anar passant de 1800€ a 1600€ fins a 1300€, i el 2012 es 
va amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€. 
 
A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser una 
suplència espontània de les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és la demarcació amb 
major nombre de places 0-3. L’import total de les aportacions de la Diputació de Barcelona per 
Escoles Bressoles va creixent de 2012 a 2017 i se situa poc a poc en més de 20 milions d'euros 
que inclouen a algunes subvencions a escoles bressol privades i beques menjador. Cal no oblidar 
que aquests ja eren recursos adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de 
suport al món local que es deixen de fer 
 
En aquest context els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la 
Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de quotes i, en alguns 
casos, compensar-ho amb la introducció de sistemes de tarifació social o bonificacions en funció 
de la renda familiar. 
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El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra la 
Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos pactats el 2005 i el 
2010 i percebre els imports corresponents de les anualitats de 2012, 2013, 2014 (cursos escolars 
2011-12, 2012-13, 2013-2014). 
 
Fruït del procés de prova d’aquesta demanada col·lectiva, la Generalitat de Catalunya va fer 
arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un certificat sobre 
el destí de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels 
convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del Departament va ser: 
“la necessitat transferir l’import de la partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants 
municipals a d’altres partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del 
Departament”. L’any 2012 es van transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada 
dels Concerts Educatius i 39.000.000€ l’any 2014. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als ajuntaments de 
Castellbell i el Vilar, El Pont de Vilomara, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Cornellà, 
L’Hospitalet, Esplugues, que van practicar una actuació judicial individualitzada en el contenciós 
plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol, sentència 
que s’estendrà amb seguretat als altres ens locals inclosos a la demanda col·lectiva, i que obligarà 
la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de 
les llars d’infants municipals. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de novembre de 2010 i 
ha suplert l’acció de govern –obligada a la subvenció- amb fórmules arbitràries, com per exemple 
convenis bilaterals amb determinats ens locals que han vingut a substituir la via del conveni o 
acord marc per altres vies de finançament intervingudes per les Diputacions que han assumit 
parcialment l’auxili necessari, en defecte del titular de la competència i l’obligació. 
 
Atesa l’obligació de subvencionar i de comptar amb l’instrument de fixació econòmica (el Conveni 
o Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les subvencions previstes, els 
terminis de pagament i el compliment de l’obligació, comprometent partides pressupostàries 
concretes amb habilitació de fons suficients 
 
El grup d’ICV-E de l’Ajuntament de NAVARCLES proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 

1. Instar el nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general 
els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que 
s’incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions concretes amb habilitació de 
fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a 
les administracions locals des del curs 2012-2013. 

2. Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, d’elaboració d’una 
nova proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants 
de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el 
compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de 
llars d’infants d’iniciativa social. 

3. Instar el govern de l’Ajuntament de NAVARCLES a requerir a la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant una reclamació prèvia, que faci efectiu el pagament de totes les quantitats que 
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deu a aquest ajuntament pel funcionament i escolarització de l’escola bressol municipal 
Tinet, més els interessos legals que corresponguin. 

4. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de Barcelona a les 
entitats municipalistes de Catalunya, a l´Escola Bressol Municipal Tinet i a l´ AMPA Escola 
Bressol Tinet. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 
 

- Torn de preguntes Conxita Padró d’ERC: 
 

Sobre la neteja viària com està? 
 
Contesta el regidor Ramon Serra i diu que ja te els números però que manca el cost de la 
màquina, que ho ha demanat a l’empresa però que el tema s’ha complicat perquè a final d’any 
va plegar el tècnic que portava tot. 
 
L’Ajuntament pot fer alguna cosa perquè el CAP de Navarcles tingui un pediatre? 
 
Contesta la regidora Sandra Palomino, i diu que el pediatre es va jubilar i que hi ha una 
mancança de de pediatres i metges de capçalera, és un problema general 
 
- Torn de preguntes Josep Roda ICV-E 

 
Contenciós de Gas Natural que han interposat als ajuntaments sobre el tema de la pobresa 
energètica, hi ha una sentència que tomba el protocol de la Generalitat. 
 

Contesta la regidora Sandra Palomino i diu que efectivament s’ha interposat a molts 
ajuntaments, que les tècniques socials pràcticament treballen per les companyies 
subministradores fent informes, i que a Navarcles no s’ha tallat el subministrament a ningú que 
sigui vulnerable, un altre tema és la gent morosa però que no necessàriament ha de ser 
vulnerable. 
La secretària intervé per aclarir que efectivament a Navarcles també han interposat un 
contenciós en base  i que s’ha contestat ja que els serveis socials han fet tots els tràmits, però 
no poden emetre informe de les persones que un cop requerides no es presenten a serveis 
socials.  

 
- Torn de preguntes CUP, Aleix Solé: 

 
En aplicació de la Llei de memòria històrica demana que es retirin les plaques franquistes tipus les 
dels edificis Ministerio de la Vivienda  
 

Contesta el regidor Ramon Serra i diu que, li sembla que efectivament només deuen quedar 
les plaques del Ministerio de la Vivienda i que ho faran. 
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Grup del PdECAt (llista electoral CiU) 
 
Mª Carme Alòs, diu que li consta que la setmana passada van venir a l’ajuntament l’empresa que 
ha de fer l’estudi de l’informe sobre municipalització de l’aigua i demanen que es doni l’informe 
quan el tinguin 
 

Contesta el regidor Ramon Serra i diu que en el moment que l’ajuntament disposi de l’informe 
els hi facilitarà. 

 
Josep Díaz, pregunta com va el tema de la grua. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que finalment el contracte amb l’Aquil·lí no es va fer i que ara s’ha 
de buscar un altre taller. 
 
RESPOSTES 
 

 

I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 
21:45 hores del dia 30 de gener de 2018, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta.  
S’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu: PC022-1802/0130_dvd  
El vídeo de la sessió està disponible al portal de la transparència a l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=LiO6hkbRCUQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiO6hkbRCUQ
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