
 1 

 
 
 

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 1 DE DESEMBRE DE 2010 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 12 
Dia: 1-12-2010 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.15 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torrades i Riera (PSC) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Absents amb justificació 
Valentí Oliveras i Calvo (IC – EuiA) 
Raül Carrasco i Cubo (CiU) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  1 de desembre de 2010, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número  12  del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels 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: 
 
1.- Ratificació resolució d’Alcaldia núm. 2010333, relativa a canvi de dia de celebració del Ple 
ordinari de novembre. 
2.- Aprovació actes sessions anteriors 29 de setembre i 27 d’octubre de 2010 
3.- Dictamen aprovació acatament sentència  270/2010 del recurs contenciós  interposat per 
Soluciones de Edificación y Sostenibles, S.A.  relatiu a la reclamació d’interessos pel retard en 
el pagament de les factures de l’obra construcció llar d’infants. 
4.-  Dictamen aprovació conveni entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Navarcles. 
5.- Dictamen aprovació expedient modificació de crèdits 8/10. 
6.- Dictamen aprovació amortització de crèdits Catalunya Caixa  
7.- Dictamen aprovació acceptació ajut de 300.000 € PUOSC any 2011 per l’actuació 
“Construcció nova biblioteca “ 
Assumptes d’urgència 
 

• Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
Resolució d’Alcaldia núm. 2010308 relativa a ampliació jornada laboral d’una professora 
d’escola de música  i contractació d’una professora a jornada parcial per substitució per baixa 
laboral. 
 

Proposta presentada per CiU en suport del poble saharaui. 
 
Precs i preguntes 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM 

Proposta presentada per la CUP sobre la millora de l’estat de les fonts de Navarcles. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
Abans de procedir a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia el senyor Alcalde 
formula unes qüestions prèvies, en primer lloc felicita al grup municipal de CiU pel 
resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat dia 28 de 
novembre, en segon lloc fa constar el condol  de  tota la Corporació al company 
regidor Raül Carrasco, per la mort del seu pare. 
 
Tota la Corporació i els assistents a la sessió del Ple s’aixequen i fan un minut de 
silenci. 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 

1.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2010333, RELATIVA A CANVI 
DE DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE.-  
 
Per Unanimitat es va ratificar la resolució d’alcaldia relativa a canvi de dia de 
celebració del Ple ordinari que a continuació es transcriu: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2010333 

 
 
EN Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde-President de l’ajuntament de Navarcles, en 
relació a canvi sessió ple ordinari, dicta la següent resolució: 
 
ANTECEDENTS 
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Atès que per part dels serveis d’intervenció s’està eleaborant l’últim expedient modificatiu del 
pressupost d’aquest any 2010 que ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació i que 
probablement no estarà completat el dia assenyalat per la celebració del ple ordinari. 
I atès que amb motiu de la campanya electoral per les Eleccions al Parlament de Catalunya el 
proper dia 28 de novembre, alguns dels membres de la Corporació estaran absents del 
municipi. 
 
Per tot aixó  
 
 
RESOLC 
 
Primer.- CELEBRAR el Ple ordinari corresponent al mes de novembre el dia 1 de desembre de 
2010 a la mateixa hora. 
 
Segon.-   RATIFICAR aquesta convocatòria en la propera sessió plenaria. 
 
Terce.- COMUNICAR-HO a tots els membres de la Corporació i als serveis de l’ajuntament pel 
seu coneixement i efectes. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIE S 29/9 I 27/10    
 
Acta del dia 29/9/2010. El senyor Josep Díaz, demana que es faci constar que va ser 
a proposta d’ell que va demanar que els models de documents de declaració 
responsable i comunicació prèvia s’aprovessin pel Ple. La senyora Secretària diu que 
efectivament va ser així i que ho farà constar a l’acta.  
Intervé el senyor Juan del Sar i diu que algun dels dictàmens hi consta la següent 
formula: “.... la comissió informativa eleva al ple l’adopció dels següents acords..........”, 
diu el Sr. Del Sar que a la comissió informativa no es vota que el seu grup no s’ha 
pronunciat mai simplement escoltant el que els hi explica l’equip de govern i en tot cas 
formulen alguna pregunta, i per tant creu que aquesta expressió no és correcta. 
 
La secretària explica que és una formula administrativa que es vol fer constar que la 
comissió sotmet una proposta a l’aprovació del Ple, però que es pot redactar d’una 
altra manera i en pren nota. 
 
Sotmesa l’acta a votació s’aprova per UNANIMITAT. 
 
Acta del dia 27/10. S’aprova per UNANIMITAT 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ SENTENCIA 270/2010 DEL RECUR S CONTENCIÓS 
INTERPOSAT PER SOLUCIONES Y SOSTENIBLES, S.A. RELAT IU A LA 
RECLAMACIÓ D’INTERESSOS PEL RETARD EN EL PAGAMENT D E FACTURES 
DE L’OBRA CONSTRUCCIÓ LLAR D’INFANTS.-   
 
 
 Per Resolució d’alcaldia número 2008074de data 17-10-2008 es va resoldre 
COMPARÈIXER I OPOSAR al recurs número 39472008C interposat per 
SOLUCIONES DE EDIFICACIÓN INTEGRALES Y SOSTENIBLES S.A .  davant el  
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 8 DE BARCELONA en relació a 
reclamació dels interessos generats pel retard en el pagament de les certificacions 
d’obres, per l’obra “Construcció d’una llar d’infants municipal” mesos agost a desembre 
any 2005 i gener de 2006, quin import ascendeix a 44.543,32€. 
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En data 9 de setembre de 2010, el jutjat contenciós número dicta sentència número  
270/2010 condemnatòria per l’ajuntament que ha estat notificada a aquest ajuntament 
en data 22 d’octubre segons ofici amb registre d’entrada número 2340. 

 
Vist l’article 104 de la llei de la jurisdicció contenciosa  

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva reunió del dia 26-11. 
L’Alcalde-President sotmet al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.  Acatar la sentència judicial número 270/2010 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 8 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu 
número 394/08 interposat per SOLUCIONES DE EDIFICACIÓN Y SOSTENIBLES 
S.A, que condemna a l’ajuntament de Navarcles al pagament de 44.543,32€ més els 
interessos legals d’aquesta quantitat des de la data de presentació de la demanda fins 
la notificació de la sentència i a l’imposició de costes. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de 
Barcelona, i a la part demandant per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Tercer.  Comunicar als serveis econòmics municipals aquesta resolució per al seu 
coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el portaveu del grup socialista el senyor Ramon Serra i diu que com ja 
s’havia explicat quan es va interposar el contenciós, és un cas que ve de l’anterior 
legislatura i que l’empresa que va construir la llar d’infants reclamava a l’ajuntament 
uns interessos per no pagar dins el termini unes factures . El senyor Serra diu que no 
saben perquè no es van pagar dins del temps aquestes factures però que  quan van 
entrar a l’ajuntament hi havia una reclamació pels interessos i algunes pagaments 
pendents i que ell mateix va arribar amb un acord amb l’empresa per tal que retiressin 
la reclamació, i pagar el que es devia,  però finalment l’empresa va interposar el 
contenciós, i ara la sentència condemna a l’ajuntament a pagar aquests interessos. 
 
Pren la paraula el senyor Diaz i diu que han consultat l’expedient i que les factures es 
van pagar a l’any 2006 i que no entenen perquè l’ajuntament no va pagar aquests 
interessos si legalment tocava pagar a l’ajuntament i es va deixar que s’interposés el 
contenciós, i ara l’ajuntament haurà de pagar més diners, el senyor Díaz  pregunta a 
l’interventor si se sap exactament que haurà de pagar l’ajuntament. 
 
El senyor interventor diu que l’ajuntament haurà de pagar els interessos legals des del 
dia de la interposició de la demanada que és el 31/7/2008 fins el dia de la sentència el 
22/10/2010, més les costes que són els honoraris dels advocats de la part que ha 
demandat, i encara no ho ha comunicat però l’import final pot superar els 50.000€. 
 
El senyor Serra diu que es va fer un tracte amb un representant de l’empresa per 
retirar la reclamació i no es va complir, el senyor Díaz diu que el seu grup votarà a 
favor perquè es tracta d’un acatament d’una sentència judicial però que el seu grup 
considera que no s’havia d’haver anat al contenciós.  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres 
presents.  
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4.- DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D E MANRESA I 
L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES.-   
 
 
Els municipis del Bages als quals la societat Aigües de Manresa SA, és l’empresa 
encarregada de la gestió del servei de subministrament d’aigua potable, han iniciat 
gestions als efectes que aquesta societat es pugui declarar com a mitjà propi de cada 
un d’aquests ajuntaments, a tals efectes s’han modificat el estatuts d’aquesta societat 
(AMSA) de tal manera que fos possible la seva consideració com a mitjà propi de tots 
els municipis i entitats públiques que així ho acordessin mitjançant un conveni entre 
l’ajuntament interessat i l’ajuntament de Manresa. 

 
L’ajuntament de Navarcles està interessat en determinar que la societat Aigües de 
Manresa SA, com a mitjà propi i servei tècnic del municipi de Navarcles és per això 
que informat per la Comissió informativa permanent en la seva sessió del dia 26-11, 
aquest alcalde sotmet al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració, que s’adjunta a aquest 
dictamen, entre aquest ajuntament i l’ajuntament de Manresa, pel qual es determina la 
societat Aigües de Manresa SA, com a mitjà propi i servei tècnic del municipi de 
Navarcles. 

 
SEGON.- FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura d’aquest conveni 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu que la gestió del subministrament de l’aigua al 
municipi de Navarcles ho porta Aigües de Manresa des de l’any 1993 que es va fer un 
contracte per la prestació d’aquest servei, el cas de Navarcles és a molts municipis de 
la comarca com Sant Joan, Súria, Santpedor, El Pont, Sant Fruitós, Calders,,, i 
d’altres, i tots hem coincidit en que es volia seguir amb l’empresa aigües de Manresa 
perquè en la majoria és l’empresa que ha fet les obres d’inversió de la xarxa, el servei 
és bo i és una empresa municipal i arrelada al territori, en un primer moment es va 
pensar en la constitució d’una comunitat de municipis però hi havia alguns problemes 
de caire jurídic i finalment des dels serveis jurídics de l’ajuntament de Manresa ens 
han proposat aquesta fórmula segons la qual Aigües de Manresa es constitueix 
directament en mitjà propi de cada municipi, en un primer pas es signa un conveni 
amb l’ajuntament de Manresa mitjançant el qual l’ajuntament de Manresa ens deixa la 
seva empresa, que és el que estem fent  ara i el següent pas serà signar el contracte-
programa per l’explotació del servei amb AMSA on s’especificarà les inversions a 
realitzar i les condicions del servei. 
 
Intervé el portaveu del grup de CiU senyor Josep Díaz i diu que el seu grup no posa en 
dubte que Aigües de Manresa ho faci bé però que no entenent aquest blindatge i que 
no es faci un concurs públic on es puguin presentar d’altres empreses, si és tant bona 
com es diu doncs guanyarà el concurs però d’aquesta manera no hi ha competència. 
El senyor Díaz diu que votaran en contra no perquè qüestionin que l’empresa sigui 
bona o no, si no perquè consideren que hi ha d’haver un concurs públic. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que ja es tenen informacions d’altres empreses i que 
no hi ha cap argument per voler un canvi, i si s’ha trobat una formula jurídica per tenir 
cobertura legal a la situació actual no es veu cap raó per iniciar un procés de licitació 
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que no se sap on ens pot portar, el  servei amb aigües de Manresa funciona des de 
l’any 1993, i com s’ha dit és una empresa de la comarca es coneix molt bé les 
instal·lacions i a més la seva filosofia és totalment de servei públic . 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
A favor: 7 grup socialista 
En contra: 4 grup de CiU 
 
Dictamen aprovat per MAJORIA ABSOLUTA.  
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈ DITS 8/10.-  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu que aquesta modificació consisteix en la 
reducció del capítol 1, que és la retallada dels sous del personal  i quin import s’ha de 
destinar segons s’estableix en primer lloc al romanent negatiu, que en aquest ca no 
n’hi ha, o a l’amortització de crèdits, que és el que es farà en el següent punt. 
A més es fan alguns reajustaments a les partides de combustible i d’inversions i  
completen d’altres partides d’inversions com és de mobiliari urbà. 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Josep Díaz i diu que no acaba d’entendre 
les inversions perquè no constaven en el pressupost inicial. 
 
L’interventor fa un aclariment i diu que efectivament aquestes inversions provenen del 
romanent afectat, és a dir de l’exercici anterior i que quan es liquida el pressupost s’ha 
d’incorporar en el pressupost vigent. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT  dels 11 membres. 
 
 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ AMORTITZACIÓ DE CRÈDITS CATA LUNYA CAIXA.-   
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu aquest punt està lligat amb el punt anterior, 
d’acord amb la normativa l’import que s’ha reduït del sous dels funcionaris te un destí 
específic que en el cas de l’ajuntament de Navarcles és l’amortització de préstecs que 
en aquest cas són uns crèdits relacionats amb la compra d’un pis del carrer Pau Claris 
que l’ajuntament es va subrogar a l’hipoteca existent i va demanar una hipoteca per 
acabar de pagar, els imports es destinaran a acabar d’amortitzar el 100% la hipoteca i 
en part l’altra hipoteca constituïda per l’ajuntament. 
 
Per part del grup de CiU van mostrar la seva conformitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT  dels 11 membres 
presents.  
 
 
7.- DICTAMEN APROVACIÓ ACCEPTACIÓ AJUT DE 300.000 E UROS PUOSC ANY 
2011 PER L’ACTUACIÓ “CONSTRUCCIÓ NOVA BIBLIOTECA.-   
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Atès que l’actuació  “Construcció nova Biblioteca”  està inclosa en el Pla d’obres i 
serveis de Catalunya,  anualitat 2011 Decret GOV/186/2010 publicat en el DOGC 5745 
de 29/10/2010,  amb una subvenció de 300.000 euros,  
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar  a l’Arquitecte Pere Santamaria 
Garcia com  a director facultatiu de les obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 332 
622209 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.   
 

 
INTERVENCIONS 
 
El portaveu del grup de CiU el senyor Josep Díaz diu que com ja ha fet constar en 
d’altres ocasions el seu grup està a favor que es rebin subvencions però en aquest cas 
no estan d’acord amb el destí i per tant s’abstindran. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 7 (grup socialista) 
Abstencions: 4 (grup de CiU) 
 
Sotmès el dictamen es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
  
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
queda substituïda l’obligació de donar compte al Pl e de tots els acords en virtut 
del lliurament de les actes que s’ha fet als portav eus dels grups municipals 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 
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resolucions de tots els membres de la Corporació, a rticle 43 del Reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 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 núm. 2010308, relativa a ampli ació de jornada laboral d’una 
professora d’escola de música i contractació d’una professora a jornada parcial 
per substitució d’una baixa laboral.  
 
 
MOCIONS 
 
Proposta presentada per CiU en suport del poble sah araui. 
 
Es llegeix la moció presentada per CiU 
 
Des de 1964 fins avui l’organització de les Nacions Unides, a través de múltiples 
resolucions de la seva Assemblea General, així com del Consell de Seguretat i dels 
seus diversos organismes, manté el Sàhara Occidental en la seva llista de Territoris 
No autònoms, és a dir subjectes a un procés de descolonització que obstaculitza el 
seu accés a la independència. 
 
Sen el Poble Saharauí és l’únic subjecte legitimat per a exercir eldret a 
l’autodeterminació sobre el Sàhara Occidental, senses que cap altre poble o país 
pugui condicionar aquest dret.  
 
Que “el Campament, de Gdaim Izik, prop de la ciutat d’El Aaiun integrat per més de 
2.000 jaimes i de 20.000 saharauís en actitud no violenta, ha sigut assaltat i 
desmantellat per efectius policials i militars marroquí, generant ferits de diversa 
consideració emprant la força, amb armes i gasos lacrimògens.  
 
El estat del Marroc amb la seua actitud violenta i antidemocràtica, vulnera normes tan 
bàsiques com la declaració dels Drets Humans que proclama en l’article 19 com “tot 
individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió.” 
 

ACORDS 
 

Solidaritzar-se amb el poble saharauí i condemnar el recent atac marroquí a un 
campament proper a El Aaiun. 
 
Instar a la Unió europea, i en especial al Govern espanyol, perquè des de la dignitat 
facin una crida al rei del Marroc, perquè posi fi a esta repressió i violència, injustificada, 
desproporcionada i cruel. 
 
Demanar al Govern espanyol que assumeixi les seues responsabilitats amb el procés 
d’autodeterminació de l’antiga colònia i que faci tot el que es pugui per a garantir la 
seguretat del poble saharauí, exigint a la UE accions necessàries per a la realització 
urgent.  
 
Posada a votació es aprovada per UNANIMITAT. 
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A l’empara de l’article 77 del ROM la  CUP presenta  una proposta sobre la millora 
de l’estat de les fonts de Navarcles. 
 
El text de la proposta  és el que tot seguit  es transcriu: 
 
Les fonts i sobretot, els espais que s’articulen al seu entorn (justament per la seva 
presència), com els parcs i els berenadors, són espais col.lectius d’esbarjo, de 
descans, de trobada i de cultura de  tot el poble per anar-hi a buscar aigua, per 
passejar-hi, per reposar, per fer festes i àpats, per trobar-s’hi amb els veïns... Malgrat 
la seva importància social, observem que l’estat de les fonts i els seus espais 
progressivament s’han anat deteriorant, per manca de manteniment o per abandó. En 
són exemples les fonts: de la Cura, Nova, de Solervicens i dels Sobreeixidors. Amb el 
seu deteriorament, consegüentment, no només es perd el brollador i l’espai en si 
mateixos, sinó també les activitats socials i culturals que s’hi duen a terme. I, alhora, 
de resultes d’aquestes pèrdues és perd també una part important de la vida navarclina 
i de la nostra identitat com a poble. 
 
I tenint en compte que: 
 
a/ tot el poble de Navarcles sempre s’ha sentit orgullós de les fonts del nostre terme 
municipal, 
b/ l’Ajuntament de Navarcles ha dut a terme diverses campanyes de promoció del 
poble a partir de les fonts i/o l’aigua, com la recent propaganda destinada als visitants 
de Món Sant Benet, sota el nom de “Un poble de fonts saludables”. 
c/ l’Ajuntament de Navarcles senyalitzà una “Ruta de les Fonts” per a ús dels 
navarclins i visitants. 
d/ l’Ajuntament de Navarcles aprovà l’any 2004 una moció, presentada també per la 
CUP de Navarcles, per a la restauració de la font de Solervicens (que, d’altra banda, 
no s’ha aplicat encara). 
e/ l’Ajuntament de Calders ha millorat els entorns i accessos de les fonts del seu terme 
municipal, algunes de les quals molt més properes al nucli de Navarcles que no pas al 
de Calders, com és el cas de la font de l’Angla. Així mateix, l’Ajuntament de Navarcles 
ha felicitat a l’Ajuntament de Calders per aquesta iniciativa (tal i com deia l’alcalde 
d’aquest darrer poble en una entrevista). 
 
Per tot això, des de la CUP demanem que s’aprovin les següents propostes: 
 
a/ dur a terme obres de millora i de manteniment continuades (no puntuals) a les fonts 
de Navarcles (evitant explícitament models com l’aplicat en el parc de la Font Vella). 
b/ fomentar l´’ús dels espais de les fonts en els actes festius, culturals... (que es puguin 
celebrar a l’aire lliure) que organitzi l’Ajuntament de Navarcles i, en la mesura que 
pugui, convidar a fer-ho així a les entitats del poble.  
 
L’Alcalde dona la paraula a un portaveu de la CUP perquè defensi la proposta 
 
INTERVENCIONS 
 
L’alcalde dona la paraula al senyor Josep Torradas, regidor de manteniment. El senyor 
Josep Torradas pren la paraula i explica les actuacions que s’han fet per arrengar 
alguns indrets com la Font de la Cura, s’ha arreglat l’escullera i s’han posta bancs i 
taules, l’àrea d’autocaravanes, La Font Nova, s’ha endreçat i també s’han posat bancs 
i taules, la font de Solervicens no s’hi pot actuar perquè és una font particular,s’han tret 
els grafitis de la font de sobreïxidors. El senyor Torradas va anar detallant els diferents 
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indrets i les actuacions que s’havien fet i va acabar dient que ho estava vetllant però 
que també depèn de la disponibilitat de la brigada  i també del pressupost. 
 
Intervé el portaveu de CiU el senyor Josep Díaz que diu que estan d’acord de que es 
tracta d’una qüestió de gestió. 
 
Intervé el senyor alcalde i diu que el problema que hi ha amb les fonts és que s’han 
deixat de fer servir com es feia abans amb les tradicionals “fontades” la gent hi anava 
a celebrar festes i a fer-hi àpats, diu el senyor Ferrer que això s’ha perdut. I  aquesta 
poca utilització ha portat a que es facin bretolades, l’alcalde diu que hi ha problemes 
amb aquest tema, i que l’ajuntament no ho pot evitar, per això demana la col·laboració 
de tothom per evitar aquestes bretolades.  
També s’ha de tenir en compte que en molts casos són de propietat privada, respecte 
a la font nova, el senyor alcalde informa que properament s’anirà a la notaria a signar 
l’escriptura de compravenda i per tant ja serà legalment propietat de l’ajuntament. 
 
En aquest punt el senyor alcalde explica l’actuació conjunta amb l’ajuntament de 
Calders per l’arrengament del camí de l’Angla que s’ha finançat en part per una 
subvenció de la Diputació. Cada un dels municipis va demanar pel seu compte la 
subvenció i cada ajuntament ha adjudicat la part que li correspon al seu municipi però 
és la mateixa empresa l’adjudicatària de tota l’obra. 
L’Alcalde explica breument en que consisteix aquestes obres de millora. 
El senyor  Alcalde diu que per tal de visitar les obres de millora que s’han fet en aquest 
camí de cara al mes que ve es podria fer una caminada fins a l’angle i convida a 
tothom a anar-hi i fer  una “fontada”, i que serveixi també com una reivindicació 
d’aquesta tradició. 
 
Els dos grups municipals van estar d’acord i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

- El senyor Josep Díaz pregunta que el Consorci per la Gestió de Residus ha 
augmentat les taxes i si aquest fet pot afectar a les nostres ordenances, . 

Contesta el senyor alcalde i diu que sempre hi ha una comunicació prèvia a 
l’ajuntament per tal que es pugui preveure, i demana a l’interventor si pot informar. 
El senyor Interventor diu que la taxa d’escombraries aquest any no s’ha tocat i que 
per l’any 2011 ja estava previst aquest augment. 
- El senyor Juan del Sar, i diu que volia preguntar sobre les obres del camí de 

l’Angla però  que  amb el que ha dit abans el Llorenç ara ja te l’informació i li 
han aclarit una mica més. 

 
 

 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.15 hores, 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 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
Llorenç Ferrer i Alòs       Montserrat Sensat i Borràs 


