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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

DE NAVARCLES  

DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2011 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 3 
Dia: 30/03/2011 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.42 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 Torradas i Riera (PSC) 
Valentí Oliveras i Calvo (ICV– EuiA) 
 
Regidors/es 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar i Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Absents  
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
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  30 de març de 2011, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Llorenç Ferrer i 
Alòs prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  3 del Ple de la 
Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
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A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
 
 

1.- Aprovació actes sessions 26 de gener i 2 de març 
2.- Dictamen aprovació creació registre d’interessos càrrecs electes 
3.- Dictamen aprovació inicial Ordenança General serveis funeraris 
4.- Dictamen aprovació inicial Reglament del servei de l’Escola Bressol Municipal “Tinet” 
5.- Dictamen aprovació provisional modificació ordenances fiscals números 1.4, 3.7,4.4,4.5 
6.- Dictamen aprovació declaració interès especial i utilitat pública obra promoguda per IBADA i 
FESMANA, per la bonificació de l’Impost sobre construccions de l’expedient OMJ 20/10 
7.- Dictamen aprovació baixes de drets reconeguts pendents de cobrament. 
8.- Dictamen aprovació inicial modificació puntual de les NSP número 18 sector “DRESCA” . 
9.- Dictamen aprovació inicial Pla Director del clavegueram del municipi de Navarcles 
Assumptes d’urgència 
 

B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 

• Resolució alcaldia 2011056 sobre les sentències del TSJ 810/2009 i del TS de 21-12-2010 
 

- Precs i preguntes i Propostes presentades a l’empara de l’article 77 del ROM . 
 

• Proposta de la CUP RE/ 690 relativa a la celebració de debats públics i oberts a la població 
sobre projectes de poble.  

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIE S 26/01/2011 i 
2/03/2011. 
 
- Acta 26-1-2011 s’aprova per UNANIMITAT 
 
 
- Acta 02-3-2011 per part del grup de CiU s’observa que en l’acta no figura el resultat de la 
votació del dictamen del pressupost, introduïda l’esmena: Aprovació per majoria absoluta 
amb 8 vots a favor i 4 en contra, s’aprova l’acta per UNANIMITAT 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ CREACIÓ REGISTRE D’INTERESSO S CARRECS 
ELECTES.-  
 
ANTECEDENTS  
 
El registre d’interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on s’inscriuen 
les declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen obligació de fer-ho, 
sobre les seves activitats econòmiques, possibles causes de incompatibilitat i béns 
patrimonials. 
 
Segons regula la LBRL, article 75.7, les persones obligades formularan declaració  sobre 
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pogués 
proporcionar ingressos econòmics. Formularan, així mateix, declaració dels seus béns 
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patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats 
participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, 
Societats. 
 
Segons preveuen els articles 75.7 LBRL, 163.1 TRLMRLC i 30.2 ROF, i els article 65 i 66 
del Reglament Orgànic Municipal de l’ajuntament de Navarcles, les declaracions es duran a 
terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament, al final del mandat i 
quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 
 
Tenint en compte les obligacions legals referides a la protecció de dades, i la necessitat de 
dissenyar un sistema de suport per a la gestió des Registre, es proposa adoptar uns acords 
amb vista a la seva estructuració 
 
Vist l’informe elaborat per la Secretaria  en data  10 de febrer de 2011. 
 
Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, informada la Comissió informativa 
permanent en sessió del dia 24-3- aquest Alcalde-President  eleva al Ple, l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- CREAR el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Navarcles, que substituirà el 
vigent, dividit en dues seccions: Secció 1ª d’Activitats i Secció 2ª de Béns Patrimonials. 
 
SEGON.- APROVAR  els models de declaració, que substituiran els actuals i que 
s’acompanyen d’annex I, II. 
 
TERCER- FACULTAR  tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcalde per a l’adopció de 
qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats, i en particular,  per a 
l’aprovació de les instruccions de funcionament del sistema de gestió del Registre 
d’Interessos i, i de la creació dels fitxers i els continguts de les bases de dades. 
 
INTERVENCIONS 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la Secretària per tal que ampli el dictamen, la Secretària 
explica que s’han produït unes modificacions a la LOREG en relació a la declaració dels 
interessos i causes d’incompatibilitat que han de formular els càrrecs electes, en concret el 
fet que també han de formular aquestes declaracions els càrrecs directius, i que encara 
que no és d’aplicació en aquest ajuntament perquè no n’hi ha s’aprofita per aprovar els 
models de declaració i per crear formalment el registre, fins ara era un registre manual i per 
la propera legislatura serà amb suport informàtic. 
 
Intervé el senyor Díaz i pregunta qui s’encarrega d’aquest registre i si es pot consultar. 
 
La Secretària diu que depèn de l’alcalde però que la custòdia es de la Secretària i que 
l’interessat el pot consultar sempre. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres presents. 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA GENERAL DE  SERVEIS 
FUNERARIS.-  
 
 
ANTECEDENTS 
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Amb data 12 de setembre de 1998 el BOPB publicà l’anunci d’aprovació definitiva de 
l’Ordenança General de Serveis Funeraris. Aquella Ordenança recollia, amb les 
determinacions indicades, el text que s’havia publicat també en el BOPB el dia 10 de maig 
de 1997. El text d’Ordenança, amb les adaptacions necessàries a l’àmbit de la seva 
aplicació, estava inspirat en el text elaborat amb criteris d’abast provincial pels serveis 
tècnics de l’Excm. Diputació Provincial de Barcelona. 
 
D’aquelles dates ençà s’han produït  canvis normatius substantius, adreçats a la 
liberalització d’aquests serveis. La màxima expressió d’aquests canvis ve determinada per 
l’anomenada Directiva de Serveis , que es concreta en la Ley 17/2009 de lliure accés a les 
activitats i serveis i el seu exercici i la Llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a l’anterior. 
 
Com a conseqüència de l’anterior, així com dels pronunciaments específics al respecte dels 
ens encarregats de garantir la lliure concurrència, com ara l’Autoritat Catalana de la 
Competència, i per bé que l’article 9 del propi text de l’actualment vigent Ordenança 
Municipal indica que  “En el supòsit de modificació de la legislació estatal o autonòmica, 
continuaran sent vigents el preceptes d’aquesta disposició reglamentària que siguin 
compatibles o permetin una interpretació harmònica amb els nous preceptes de la 
legislació de referència, mentre no hi hagi adaptació expressa de l’Ordenança”, per tal de 
fer-la més entenedora i de fàcil aplicació, es considera necessari adoptar les decisions 
oportunes per tal de procedir a la mínima adaptació del text de l’ordenança esmentada, tot 
esperant la possible emanació de criteris unificadors de caràcter supramunicipal, si fos el 
cas. 
 
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de 
la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 

ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 
 

Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 24 de març de 
2011 .Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  l’Ordenança General reguladora dels serveis 
funeraris del municipi de Navarcles, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 

SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  aquest acords juntament amb el 
projecte d’ l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província, al diari ”Regió-7” i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 

TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, es procedirà 
directament a la publicació del seu text íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la referència 
al BOP en què s’hagi publicat integrament el text. 
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QUART.- TRAMETRE  al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent 
d’aquesta. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que la raó per fer una nova ordenança ve 
motivada arrel de la sentència sobre el tema del tanatori, l’anterior ordenança, que era 
l’ordenança tipus que havia aprovat la Diputació de Barcelona, establia que les empreses 
funeràries que volguessin actuar al municipi de Navarcles havien de tenir tanatori, amb 
aquesta nova ordenança aquesta condició desapareix i ja no serà requisit tenir tanatori per 
poder enterrar a Navarcles. 
El senyor alcalde continua dient que un altra pas que s’haurà de fer després serà la gestió 
del tanatori, per`que aquest és un tema que s’haurà d’entomar a la propera legislatura, diu 
el senyor alcalde que el que s’haurà de tenir en compte és que no costi ni un ral al poble de 
Navarcles. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU senyor Josep Díaz i diu que no han tingut el 
temps suficient per estudiar l’ordenança degut a la seva complexitat i que per tant el seu 
vot serà d’abstenció. 
 
Per part del portaveu d’IC-EV senyor Oliveras manifesta la seva conformitat al dictamen 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA, amb 7 vots a favor, 
(PSC i IC-EV) i 4 abstencions (CiU). 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DEL SERVEI  DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL TINET.-   
 
ANTECEDENTS 
 
L’escola Bressol “Tinet” és un servei de titularitat municipal gestionat de forma directa per 
l’ajuntament de Navarcles, de conformitat amb l’article 159.3 del Reglament d’obres i 
serveis s’ha d’elaborar un reglament regulador del servei que declari expressament que 
l’activitat resta assumida per l’ens local com a pròpia i que determini l’abast de les 
prestacions a favor dels ciutadans.  
 
Els criteris generals d’organització i funcionament de l’escola i els aspectes relacionats amb 
el funcionament intern de l’escola bressol es recolliran en el Reglament de Règim Intern 
que elaborarà l’equip docent  amb el recolzament de les famílies a través dels seus òrgans 
de participació. 
 
Per part del claustre de mestres de l’escola es va elaborar una proposta de reglament de 
funcionament , que ha servit de base a la comissió d’estudi formada per: L’alcalde, la 
regidora d’educació, la directora de l’escola Bressol, assistits per la Secretària municipal, 
per elaborar el reglament quin text s’adjunta a aquest dictamen i que es proposa per la 
seva aprovació. 
 

ATÈS que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
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ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació,aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril; 
 

ATÈS que l’article 178.1.c) del 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, disposa que les ordenances 
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent 
a l’aprovació inicial; 
 

VIST l’informe favorable de la Secretaria i informada a la Comissió Informativa, en sessió 
de data 24-3-2011 
  
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE FUNCIO NAMENT DE 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “TINET”  segons el text que s’adjunta als presents 
acords. 
 

SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  els presents acords i el text del 
Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
província, al diari ”Regió-7” i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
INTERVENCIONS 
 
L’alcalde dóna la paraula a la regidora d’Educació senyora Dolors Pinos i explica el procés 
d’el·laboració que s’ha seguit en primer lloc el claustre de mestres redacta un esborrany, es 
va passar al consell escolar i finalment es va estudiar en una comissió municipal integrada 
per l’alcalde, la regidora, la directora de l’escola i la secretària en qualitat d’assessora. La 
senyora Pinos diu que el text que es presenta està consensuat i per això demana el vot 
favorable de tots els regidors i regidores. 
 
Pren la paraula el senyor Josep Díaz, portaveu de CiU, i diu que per ser coherents es 
tindran que abstenir ja que igual que amb una setmana no han tingut temps per estudiar-la, 
el senyor Díaz pregunta a que es deu que hi hagi tanta presa per aprovar aquest 
reglament. 
 
La senyora Pinos contesta i diu que ja s’hauria d’haver tingut fa temps i que els “tempos” de 
les metres de l’escola no són els mateixos que els de l’ajuntament i han presentat el 
reglament quan l’han tingut a punt i no es tracta d’anar demorant el tema ja que es tracta 
d’un instrument que per l’escola els hi és necessari. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA, amb 7 vots a favor 
(PSC i IC-EV) i 4 abstencions (CiU). 
 

 
5.-  DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORD ENANCES FISCALS 
NÚMEROS 1.4, 3.7, 4.4, 4.5.-  
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ANTECEDENTS  
 
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. 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 24 de març. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER-  APROVAR PROVISIONALMENT  per aquest exercici i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
 
Ordenança Fiscal 1.4 reguladora de l’Impost sobre i ncrement de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana  
 
Article 6.1 Beneficis fiscals de concessió potestat iva. Suprimir  segon paràgraf  que 
diu: 
 
“El concepte d’habitatge habitual serà el definit segons l normativa de l’Impost sobre la 
renda de les persones físiques.” 
 
I afegir  el següent: 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del 
causant suficientment acreditades.  
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament 
com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex 
urbanístic. 
 
 
Ordenança Fiscal 3.7 Taxa per l’ocupació de terreny s d’ús públic amb mercaderies, 
materials de la construcció, tanques, bastides.  
 
Article 6 Quota tributària afegir: 
Tarifes reduïdes: 
 
L’ocupació relacionades amb llicències d’obres per la rehabilitació de façanes de la 
zona 1 que tenen exempció de l’ICIO s’aplicarà la s egüent tarifa reduïda: 
 
 
Tarifa primera. Ocupació fins a 25 m2 EUROS 
Mínim 1 dia              1,00 € 
Fins a 20 dies              1,00 €/ dia 
A partir del dia 21 del mes            25,00 €/ mes 
Tarifa segona. Ocupació de 25 a 100 m2              
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Mínim 1 dia                2,00 € 
Fins a 20 dies               2,00 €/dia 
A partir del dia 21 del mes             45,00 €/mes 
Tarifa Tercera. Ocupació de més de 100 m2             
Mínim 1 dia             3,00 € 
Fins a 20 dies               3,00 €/dia 
A partir del dia 21 del mes             70,00 €/mes 
 
  
Ordenança Fiscal 4.4 Taxa per la prestació de serve is en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fùnebres de caràcter local  
 
Article 6 Quota tributària. Suprimir lletra d) de l ’epígraf segon. Abonament d’un 67% 
del preu de venda en el moment de fer la transmissió. 
 
Ordenança fiscal 4.5 Taxa per la recollida, tractam ent i eliminació d’escombraries  
 
Article 12. Epígraf quart.  Modificar   lletra B)  on diu :Activitats industrial sense local 
comercial obert, ha de dir Petites indústries fins a 5 
treballadors. ...............................107,20€ 
 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 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. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
 
INTERVENCIONS 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica el contingut del dictamen, diu que les 
modificacions es deuen bàsicament a tems que no s’havien plantejat fins ara i que es veu 
convenient fer les modificacions ara i no esperar al proper exercici. 
- En el primer cas és l’impost de plusvàlua que en l’ordenança fiscal no recull que per 
vivenda habitual s’inclogui les golfes i garatge i la conseqüència és que en el cas 
d’herències que hi ha una bonificació per la vivenda habitual resulta que si tens les golfes i 
el garatge amb rebuts separats, cosa bastant habitual aquí a Navarcles, doncs no es pot 
aplicar la bonificació i crea una situació totalment injusta, i és per això que e es planteja 
aquesta modificació, perquè en els casos que les golfes i el garatge siguin unitats diferents 
que la casa, que hi hagin 3 rebuts d’IBI) i sigui la vivenda habitual es pugui practicar 
aquesta bonificació als 3 rebuts i només al de la casa. 
 
- El segon cas és aplicar una tarifa reduïda a la taxa per ocupació de la via públic amb 
mercaderies i material de la construcció en els caos que sigui per fer obres de rehabilitació 
de façanes en el casc antic, s’està fent una campanya perquè la gent arregli les façanes i 
en l’Impost de construccions ja s’havia previst una bonificació però no s’havia pensat amb 
l’ocupació de la via pública i des de l’ajuntament entenem que s’ha de donar les màximes 
facilitats no es pot bonificar perquè es tracta d’una taxa però si que es pot imposar una 
tarifa reduïda. 
 
- En el tercer cas és el tema dels nínxols i de la campanya que es fa per intentar recuperar 
els nínxols antics que estiguin buits. 
 
- I en el darrer cas és modificar un redactat respecte a les escombraries que portava a 
confusió. 
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Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Josep Díaz i diu que tot són modificacions que 
tenen coherència i que per tant el seu grup votarà a favor. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres assistents. 
 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ DECLARACIÓ INTERÈS ESPECIAL I UTILITAT PÚBLICA 
OBRA PROMOGUDA PER IBADA I FESMANA, PER LA BONIFICA CIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS DE L’EXPEDIENT OMJ 20/10.-   
 
 
La Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA) i la Fundació Privada Escola Santa Maria 
(FESMANA) ha sol·licitat una bonificació de l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i 
Obres d’import 43.730,65 euros que correspon a la llicència d’obres OMj 20/10 concedida 
per la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2011, per portar a terme les obres de 
construcció d’un equipament d’ús residencial públic de caràcter assistencial. 

 
La Llei reguladora de les Hisendes Locals en el punt 2 de l’article 103 estableix les 
bonificacions potestatives que sobre la cuota de l’Impost sobre construccions (ICIO) les 
ordenances fiscals poden regular, la lletra a) d’aquest article assenyala una bonificació de 
les construccions, i instal·lacions, i obres que siguin declarades pel Ple municipal, 
d’especial interès o utilitat municipal per concòrrer circumstàncies socials. 

 
Atès que en l’article 6è de l’ordenança fiscal 1.5 reguladora de l’ICIO estableix una 
bonificació del 90% per aquest concepte. 

 
Informat l’expedient per la comissió informativa permanent del dia 24/03/2011, aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- DECLARAR l’interès especial i utilitat púb lica pel municipi de Navarcles de 
la llicència d’obres Omj 20/10 a favor de la Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA) i la 
Fundació Escola Santa Maria (FESMANA) per concòrrer circumstàncies de caràcter social.  

 
SEGON.- APROVAR la bonificació del 90% a l’import de la liquidació provisional per 
l’impost de l’ICIO de les obres corresponents a l’expt. OMJ 20/10, que ascendeix a 
43.730,65 euros, quedant una quota resultant després d’aplicar la  bonificació de 4.373,07 
euros.  

 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Institució i practicar nova liquidació tributària.   

 

INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor d’Urbanisme senyor Ramon Serra i explica que la llicència 
d’obres demanada per la institució benèfica amics del avis juntament amb la Fundació 
FESMANA és per construir uns pisos tutelats davant la residència i sol·liciten es declari pel 
Ple la utilitat social i l’interès general d’aquesta obra per poder aplicar la bonificació del 90% 
a la quota de l’impost sobre construccions, l’equip de govern considera que efectivament 
aquesta obra te aquest caràcter i per això demana el vot a favor de tots els regidor i 
regidores. 
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Tant el portaveu del grup de CiU, senyor Díaz, com el d’IC-EV senyor OLiveras van 
manifestar el seu vot a favor i sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
dels 11 membres presents.  
 
7.- DICTAMEN APROVACIÓ BAIXES DE DRETS RECONEGUTS P ENDENTS DE 
COBRAMENT.-   
 
ANTECEDENTS 
 

Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
determinar si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents  de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment. 
 
Vistos els informes emesos per l’Arquitecte Tècnic municipal, en els quals es constata que 
no s’han executat les obres per les que es va atorgar llicència. I l’informe favorable 
d’Intervenció.  
 
I vist l’article 212.4 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, en relació a l’òrgan competent. 

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 24-3. Aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 96.291,41 €, que es detalla a 
continuació. 
 

Assentament Aplicació Explicació Import 

120080001060 29000/08 Constructora Oslovi, S.L., ICIO Exp. OMj 20/07 10.380,55 

120080001064 29000/08 Proyectos Inmobiliarios Mayma, S.L., ICIO 
Exp. OMj 51/07 

12.601,20 

120070002761 29000/07 Zaptan Comercial S.L., ICIO Exp. OMj 61/06 71.971,48 

120070001455 29000/07 Zaptan Comercial S.L., ICIO Exp. OMj 62/06 1.338,18 

 
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets 
esmentats. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu que es tracta d’un tema de regularització comptable, 
donar de baixa uns rebuts que teníem com a pendents de cobrar pel concepte de l’ICIO 
però que com que les obres no s’han iniciat no es podran cobrar i per tant s’han de donar 
de baixa de la comptabilitat perquè sigui el més real possible. 
 



 11 

El senyor Díaz pregunta quina previsió hi ha pel tancament de l’exercici, si això ja s’ha 
tingut en compte i quantes llicències hi ha pendents  per cobrar. 
 
Pren la paraula el senyor Valentí OLiveras i pregunta si es donen de baixa aquests 
impostos que passa amb les llicències d’obres. 
Contesta el senyor Alcalde a les preguntes del senyor Díaz i diu que no pot dir amb 
exactitud però que hi ha una previsió d’un superàvit entre 100.000 i 170.000€, i que creu 
que ja s’havia previst en els fallits i  això ho ha de compensar i respecte a les llicències 
d’obres pendents de cobrar diu que ara mateix no te aquestes dades. 
 
Respecte a la pregunta de les llicències d’obres la Secretària diu que les llicències han 
caducat i que és un procediment diferent del de la baixa de drets. 
 
El senyor Díaz diu que el seu grup votarà a favor amb coherència amb el que s’ha anat 
dient fins ara d’ajustar la comptabilitat 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres presents. 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NSP NÚMERO 
18 SECTOR DRESCA.-  
 

ANTECEDENTS 
 
En data 4 de maig de 2009 es va signar un conveni urbanístic entre l’ajuntament de 
Navarcles i els administradors concursals de la mercantil Grup Tèxtil DRESCA SL, en el 
primer dels acords  s’establia que: “la propietat es compromet a presentar una proposta 
de modificació puntual de les normes subsidiàries de Navarcles, així com un Pla 
Especial de Millora Urbana amb l’objectiu principal de la transformació de l’ús industrial 
en ús residencial en l’àmbit d’aquest conveni.” 
 
En data 16 de març de 2011 els administradors concursals del Grup Textil DRESCA 
presenta davant l’ajuntament 3 exemplars d’aquesta modificació puntual i 3 exemplars 
del Pla de Millora Urbana, redactats per CCRS arquitectes i associats. 
 
En data 21 de març s’emet informe de la secretària municipal assenyalant la legalitat 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
En data 22 de març s’emet informe favorable de l’arquitecte municipal amb indicació 
d’algunes consideracions que s’haurà d’incloure la proposta de modificació prèvia a  
l’aprovació provisional, i que són: 
1.- Definir la situació exacte de la captació aigua existent, i la seva qualificació respecte a la 
ordenació proposada. 

2.- Aportar un plànol normatiu de delimitació del sector de sòl urbà no consolidat, Sector PMU4 
Fàbrica Dresca. 

3.- Incloure una fitxa del sector PMU4 Fàbrica Dresca, seguint el model de l’annex I de les NNSS, 
amb els paràmetres urbanístics corresponents, i on també s’inclourà: 

- sector de sòl urbà no consolidat, a desenvolupar mitjançant un PMU. 

- sistema d’actuació: compensació bàsica. 

- en la redacció del PMU s’inclourà un estudi de la capacitació dels serveis municipals respecte el 
desenvolupament del sector, tant pel que fa a xarxes com a serveis. 

- caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua per al desenvolupament del sector. 
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- el Projecte de Reparcel·lació concretarà la cessió gratuïta de l’aprofitament urbanístic a 
l’administració actuant (Ajuntament), segons allò establert a l’article 43 del DL 1/2010. 

- l’àmbit del projecte d’urbanització inclourà la totalitat de la riera i el passeig de les Fonts. 

- incloure els terminis establerts al conveni pel que fa al desenvolupament del sector. 

 

4.- Corregir les normes urbanístiques proposades pel que fa a: 

- art. 191.2: eliminar aquest punt 2, donat que l’edificabilitat de 1m2st/m2s és bruta (de tot el 
sector) i no neta (de la zona 2a1); i per tant, s’obté de l’aplicació dels paràmetres corresponents a 
profunditat edificable, espai lliure de parcel·la i nombre de plantes, com a la resta de zones. 

- art. 193.1.b: la profunditat per a la zona 2a1 és aquella grafiada als plànols, i serà com a màxim 
de 16,2m. 

- art. 193.2: caldrà justificar perquè l’alçada reguladora es veu incrementada en 0,10 metres 
respecte a la resta de PB+3PP del nucli. 

Consideracions legals  
 
1. El planejament vigent és són, les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades 
definitivament per la CUB en data 31 de maig de 2000 i el seu Text refós es va aprovar en 
la sessió de 28-9-2006 i publicat al DOGC de data 24-11.2006. 
 
2. Es compleixen els requisits dels article 96 i 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el nou Text refós de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, d’acord amb l’apartat 1 del 
referit article 97, queda justificada la oportunitat i conveniència de la modificació puntual. 
 
3. La modificació comporta el canvi de qualificació del sector d’us industrial a ús 
residencial, que suposa  la creació de la clau 2a1) Subzona residencial general d’eixample 
sector DRESCA. 
 
4. La tramitació d’aquesta modificació es seguirà d’acord amb el que s’estableix a l’article 
85 del Text Refós de la llei d’urbanisme. 
 
5. L’òrgan competent per la seva aprovació inicial és el Ple de la Corporació amb el quòrum 
de la majoria absoluta, tal i com es disposa en els articles articles 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 24-3-2011 .Aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 

PRIMER. APROVAR INICIALMENT  la “Modificació Puntual número 18 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Navarcles, del sector de la fàbrica DRESCA quin objecte 
és el canvi d’ús de zona industrial a residencial i es proposa la qualificació del sector en 
zona residencial d’eixample,  de conformitat amb allò que determina l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  d’Urbanisme.  

SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  la “Modificació Puntual número 18 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles, del sector de la fàbrica DRESCA, 
durant el termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer 
dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, al diari Regió-7, al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament, http://www.navarcles.cat, per 
tal que qualsevol entitat o persona interessada pugui examinar la documentació i presentar 
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les al·legacions que estimi convenient, perquè així ho disposa l’article 85.4 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i 
l’article 23 del Decret  305/2006, de 18 de juliol.  
 
TERCER.-  SOL·LICITAR,  simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 
85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost: 
 

• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
• Agència Catalana de l’Aigua 

 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als promotors de la modificació els administradors 
concursals del Grup tèxtil DRESCA, indicant que prèvia l’aprovació provisional de la 
modificació s’haurà de presentar una text refós que inclogui les consideracions formulades 
per l’arquitecte municipal i que s’han detallat en la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT  d’aquest acord als representants des treballadors del Grup 
Tèxtil DRESCA. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR  el senyor alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris a l’efecte. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, regidor d’Urbanisme i diu que aquesta és la 
modificació més importants de les Normes subsidiàries que s’han fet, el senyor Serra fa 
una explicació de tot el tema de DRESCA i destaca que l’objectiu d’aquesta modificació és 
que es revaloritzen aquests terrenys per tal que els administradors concursals obtinguin el 
màxim de plusvàlues i puguin pagar els treballadors però que aquest benefici pels 
treballadors no pot significar un perjudici pel poble de Navarcles i per tant també  s’ha de 
tenir present l’interès general, el senyor Serra diu que el benefici que en treu el poble és 
que de 53.000 mts que te el sector i que són privats, 39.00 passaran a ser públics. 
Explica el senyor Serra que a part d’aquesta modificació puntual també s’han d’aprovar 
d’altres instruments urbanístics per acabar tot el procés i que són: El Pla de Millora Urbana, 
el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització. 
Explica els detalls tècnics de la modificació, els metres de sostre comercial i residencial, 
alçada reguladora etc 
I acaba demanant el vot favorable de tots els regidors i regidores. 
 
Pren la paraula el senyor Josep Diaz portaveu de CiU, i diu que durant tota la legislatura 
han estat a favor d’aquest procés però que estant estudinat d’altres possibilitats i no 
descarten en un futur d’altres solucions que puguin garantir que cobrin els treballadors, 
però que no volen entorpir aquest procés i votaran a favor. 
El senyor Díaz diu que el seu grup ha trobat a faltar el compromís de l’alcalde que acceptar 
a l’assamblea de treballadors quan va dir que buscaria el consens amb tots els grups, i no 
ha sigut així. I també el senyor Díaz recrimina a l’equip de govern la falta de rigor ja que a 
l’agenda del mes d’abril, que ja s’ha repartit, es diu que ja s’ha aprovat aquesta modificació 
i el ple encara s’havia de celebrar. 
 
Intervé el senyor Valentí Oliveras, portaveu d’IC-EV i diu que el seu vot serà favorable pel 
compromís que hi ha amb els treballadors, i està d’acord amb el que ha dit el portaveu de 
CiU que si hi ha d’altres mecanismes per cobrar els treballadors s’han de tenir en compte. 
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Pren la paraula al senyor alcalde i contesta al senyor Diaz dient que el compromís que va 
acceptar a l’assemblea de treballadors segueix vigent, però que no ha pogut convocar a 
tots els partits perquè fins el 18 no es fan públiques les candidatures i per tant hores d’ara 
no sap qui es presenta a les eleccions. 
El senyor Alcalde però, diu que a la reunió d ela comissió informativa va veure una actitud 
positiva dels representants de CiU tot el contrari. 
El senyor alcalde pregunta al senyor Díaz, que parli clar i que si hi ha d’altres solucions que 
es digui però que es digui clar i que no es facin insinuacions.. 
 
El senyor Díaz, diu que simplement el que ha dit és que s’estaven buscant d’altres 
solucions però fins que no es pugui garantir que els treballadors cobrin el grup de CiU no 
anirà en contra del procés que s’ha iniciat, però reitera que el seu grup està treballant en 
una altra solució ja que la que s’està fent vol dir 1000 habitants més per Navarcles, pot ser 
pot haver-hi alguna solució seguint sent industrial, el senyor Díaz diu que el que importa és 
que els treballadors cobrin i que hi hagi feina al poble.  
 
Intervé el senyor Ramon Serra, portaveu del grup dels socialistes i diu que el dia 20 ja se 
sabrà qui es presenta i el senyor alcalde complirà. 
En relació a la modificació el senyor Serra contesta al senyor Díaz dient que l’ajuntament 
ha de vetllar pels interessos generals i que amb la modificació a residencial a part de ser 
una ajuda pels treballadors és un benefici pel poble de Navarcles, ja que s’obtenen,34.000 
mts de sòl públic. Explica el senyor Serra que els administradors amb l’única cosa que 
poden fer diners és amb els terrenys no llogant les naus, però í pregunta al senyor Díaz si 
es deixen els terrenys industrials com es garanteix que al cap de 5 o 7 anys quan es tornes 
a revifar el sector immobiliari no es tramités la requalificació d’aquests terrenys a 
residencial? . 
 
Contesta el senyor Díaz i diu que s’estan parlant d’hipòtesis que també pot passar ara que 
es requalifiqui i no es vengui  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT assolint el quòrum de la 
majoria absoluta exigida per la legislació vigent. 
 
9.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR DEL CLA VEGUERAM DEL 
MUNICIPI DE NAVARCLES.-   
 
 

ANTECEDENTS 
 

 
En data 27 de febrer de 2009,  aquest Ajuntament va signar un conveni de col.laboració 
amb l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, al qual 
entre altres s’acorda  l’elaboració del  Pla director de clavegueram del municipi de 
Navarcles.  
 
 En data 17 de juny  de 2009, la Diputació de Barcelona va aprovar l’expedient de 
contractació de serveis per la redacció del Pla director de clavegueram de l’Ajuntament de 
Navarcles, i adjudica el contracte a Aigües de Manresa SA, essent els tècnics redactors del 
Pla els enginyers Sergi Grau Torrent i Ricard Frias Gómez, amb la supervisió dels tècnics 
de la Diputació de Barcelona. 
 
El Pla Director (PDC) consta de la següent documentació: 
- Memòria. 
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- Annex 1: dades tipològiques. 
- Annex 2: subconques vessants. 
- Annex 3: inventari. Fitxes de treball de camp. 
- Plànols. 
- Pressupost. 
 
Els objectius del PDC són: 
- analitzar les deficiències actuals del clavegueram de municipi de Navarcles 
- proposar actuacions per a corregir les deficiències i millorar la xarxa. 
- implantar tota la informació al sistema d’informació geogràfica (SIG). 
 
La metodologia emprada per a la seva elaboració ha estat: 
- inventariar la totalitat de la xarxa del municipi. 
- analitzar l’estat actual (càlcul de la capacitat de la xarxa). 
- determinar les mancances i les irregularitats (comparativa entre cabals aportats i capacitat 
dels col·lectors). 
- proposar actuacions de millora (tram per tram i per fases). 
 
Vistos els informes favorables de l’enginyer municipal i de  l’Arquitecte Municipal emesos 
en data 11 i 27 de gener respectivament , en els quals s’incorporen algunes 
consideracions, que són: 
 
 - que el PDC únicament avalua i actua en la xarxa municipal de Navarcles. 
- que les actuacions proposades i la seva valoració econòmica són informatives, restant 
pendent la realització posterior del projecte d’execució per a cada cas, on es confirmarà la 
validesa del traçat, seccions,... i es detallarà el seu cost. 
- que les actuacions proposades estan estretament vinculades a l’estat actual i al 
planejament vigent, i la modificació d’aquest planejament podria alterar les previsions del 
PDC. 
- que el PDC s’haurà d’anar revisant i actualitzant. 
 
Informat l’expedient per la comissió informativa permanent del dia 24/03/2011, aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR inicialment el Pla Director de Clavegueram del municipi de Navarcles, 
redactat per Aigües de Manresa S.A. 
 
Segon.- SOTMETRE  el present acord a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al diari Regió 7, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar, per tal de 
deduïr-ne al.legacions. Cas de no presentar-se’n s’entendrà aprovat definitivament, 
circumstància que s’acreditarà amb la certificació corresponent de la secretària de la 
corporació.  
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor d’Urbanisme Ramon Serra i explica que durant la legislatura 
s’han anat elaborant d’altres Plans com el d’Habitatge, el de Mobilitat i Accessibilitat, 
aquests pendents d’aprovar, i en aquest cas el Pla Director de Clavegueram es tracta d’un 
document tècnic, una bona eina per tenir en compte les inversions que s’han de fer a la 
xarxa de clavegueram i també per saber l’estat de l’actual. 
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També hi ha una sèrie de càlculs teòrics per saber els costos i com s’han de repartir entre 
els nous sectors a desenvolupar ja siguin PP o UA. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU senyor Josep Díaz i diu que es tracta d’un 
document orientatiu que pot ser útil  i per tant el seu grup hi votarà a favor. 
El senyor Oliveras del grup d’IC-EV diu que també hi està d’acord 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT  dels 11 membres presents. 
 
ASSUMPTES D’URGÈNCIA.-  
 
No n’hi van haver 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local, 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 s’ha fet als portaveus 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 resolucions de tots 
els membres de la Corporació, article 43 del reglam ent Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica de resolucions d’Alca ldia de nomenament i 
contractació de personal i d’altres que la legislac ió estableix aquest tràmit. 
 

• Resolució alcaldia 2011056 sobre les sentències del TSJ 810/2009 i del TS de 21-12-2010 
 
Es transcriu literalment la resolució: 
 
“EN Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde-President de l’ajuntament de Navarcles, en 
relació al contenciós 613/1999, dicta la següent resolució: 
 
ANTECEDENTS 
 
La Funeraria FONTANOVA de FONTANET SUNYÉ SL,interposa davant el Tribunal 
Suprem recurs de cassació per unificació de doctrina, contra la sentència de data 15 de 
juliol de 2009 dictada en el recurs 613/1999 per la Secció Cinquena de la sala Contencios 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
En data 21 de desembre de 2010 la secció sexta del Tribunal Suprem  dicta sentència en el 
sentit de desestimar el recurs de cassació. 
En data 23 de febrer de 2011 amb registre d’entrada 459 el TSJ tramet certificació de la 
sentència dictada pel tribunal el 15-7-2009 i còpia de la sentència dictada per la sala 
Tercera del tribunal Suprem, als efectes que es doni compliment i que en el termini de deu 
dies es tramiti acausament de rebuda. 
 
En virtut del que es disposa a l’article 21.1 lletra k) de la Llei 7/85, i article 53.1k 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. 
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RESOLC 
 
Primer.- DONAR-SE PER NOTIFICAT de  la sentència judicial número 810/2009 dictada 
per la sala del contenciós administratiu secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, recaiguda en el recurs contenció administratiu número 613/1999 interposat per 
Funerària del Bages SL,  i de la sentència dictada per la sala tercera del del Tribunal 
Suprem, resolent el recurs de cassació interposat per Funeraria FONTANOVA de 
FONTANET SUNYÉ, SL 
 
Segon . Notificar aquest  acord a la sala del contenciós administratiu secció cinquena del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent, indicant que l’òrgan responsable del compliment és la Junta de Govern 
Local. 
 
Tercer . Iniciar els tràmits corresponents per la liquidació del contracte d’arrendament signat 
amb  la Funerària FONTANOVA en data 7 de juny de 1999 per l’edifici del carrer Ubach 
destinat a Tanatori.  
 
Quart. Mantenir amb caràcter provisional i mentre duri el procés de liquidació atenent a 
l’interès públic de l’activitat que s’hi desenvolupa, la llicència d'activitat classificada de 
tanatori i serveis funeraris expedient 1/99 atorgada funerària Fontanova de Fontanet-
Sunyer, SL.”  
  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Propostes presentades a l’empara de l’article 77 de l ROM 
 
Proposta de la CUP RE/ 690 relativa a la celebració  de debats públics i oberts a la 
població sobre projectes de poble.  
 
Es transcriu la moció presentada: 
 
“Aleix Solé com a membre i portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de 
Navarcles, llegeix la proposta que es presenta al Ple i seguidament hi ha les intervencions 
dels diferents grups municipals: 
 
Exposa que: 
 
 
A Navarcles actualment hi ha, i en el futur hi haurà diversos projectes d’interès municipal en 
marxa, tals com el pla de millora de clavegueres, la reforma de la plaça del Baviera, 
l’encreuament al final del Parc Marcel.li Monrós, la remodelació de les places Vella i 
Aguilar, la casa de Ca l’Aguilar o el Centre Cultural. Com s’ha pogut comprovar recentment, 
els projectes esmentats són encara oberts i sobre els quals poden fer-se aportacions. En 
aquest darrer sentit, el debat i proposició sobre aquests o altres projectes poden ser 
objecte de processos participatius que permetin aprofundir democràticament el poble de 
Navarcles i incrementar la transparència de l’Ajuntament. 
 
I tenint en compte: 
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a/ que en altres ocasions s’han organitzat i celebrat debats públics a l’entorn de projectes 
de poble. 
b/ que partits polítics, com el PSC, han mostrat i fet ús d’aquest mecanisme per a conèixer 
l’opinió de la població de Navarcles. 
c/ i que són projectes d’interès per a l’Ajuntament i per al conjunt del poble. 
 
Per tot això, des de la CUP demanem que s’aprovin les següents propostes: 
 
a/ que l’Ajuntament de Navarcles organitzi debats oberts a la població de Navarcles sobre 
els projectes en desenvolupament i futurs, per al debat de diferents propostes i l’aportació 
de noves idees. 
 
b/ que s’eviti la captació d’aquests projectes i/o l’organització dels debats públics a l’entorn 
seu per part dels partits polítics, ja estiguin al govern com a l’oposició. Això no exclou, 
evidentment, que els partits puguin opinar sobre els projectes. “ 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Intervé el senyor Llorenç Ferrer i diu que el seu grup creu profundament en la participació i 
s’ha demostrat, i defensa que els partits hagin de tenir contactes amb al gent és inevitable, 
el programa electoral és fruït d’aquests contactes amb la gent, no d’una feina de despatx. 
Les  actuacions de participació que hi ha hagut des del govern han estat per tractar temes 
que afectaven a un col·lectiu en concret i s’ha volgut saber la seva opinió. com per exemple 
les reunions amb els veïns pel tema del trànsit del carrer Ample, pel parking del  cementiri 
vell, pel carrer de la bassa, en la el·laboració del pla de mobilitat. 
El senyor Ferrer diu que el seu grup votarà a favor de la filosofia de la proposta sobre la 
participació, però que s’hauria de matitzar sobre el tema dels partits polítics 
 
Intervé el senyor Díaz diu que tothom parla amb la gent per elaborar un programa, el 
senyor Díaz també creu que la filosofia és correcta que s’ha de consultar a nivell de partits 
polítics i de tant en tant depèn de quins temes pot ser s’han de fer debats, el seu grup 
proposa per votar a favor de la proposta que es suprimeixi el punt b) de la mateixa. 
 
Intervenen el senyor Ramon Serra pel grup dels socialistes i el senyor Oliveras pel grup 
d’IC, amb dos estarien d’acord en votar a favor de la proposta sense la lletra b) 
 
Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT   sense l’apartat b) 
 
 
PRECS I PREGUNTES DELS REGIDORS 
 
El senyor Alcalde dona la paraula als diferents grups municipals. 
 
Per part de CiU diuen que no tenen cap pregunta a formular. 
 
El senyor Valentí Oliveras del grup d’IC-EV demana si pot intervenir i llegir un escrit amb 
motiu del seu comiat ja que aquest serà el darrer ple ordinari que assistirà com a regidor: 
 
Es transcriu la intervenció literal que ha estat facilitada pel mateix regidor a la secretària per 
la seva inclusió a l’acta 
 
Intervenció de comiat de Valenti Oliveras i Calvo 
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“Bona nit a tothom:    
 
El proper diumenge dia 3 d’abril, farà 30 anys que vaig entrar per primera vegada 
com a regidor a aquest Ajuntament, acabava de fer 24 anys 
Eren uns temps en que sortíem de la foscor  de la dictadura,  plens d’il·lusions i 
ganes de fer coses, bàsicament de canviar les coses  
En aquelles eleccions  el PSUC va quedar en segon lloc ,al capdavant amb  Josep 
Mª Carrillo , el Juan Domene  “El seronero” , L’ Isidre Sola i jo de número dos. 
Varem quedar segons  a pocs vots de la primera llista la de Centristes de Catalunya 
UCD, amb quatre regidors tots dos, amb L’Avel·lí al davant  juntament amb el Dr. 
Jesús Viu, El Josep Estrada i El Fusteret 
Pel PSC el Secundi i la Montserrat Costa (la primera dona regidora de la historia de  
Navarcles) 
I per CIU el Francisco Escalé. 
 
El primer Ajuntament Democràtic i a mes presidit per un alcalde del PSUC el 
company Josep M. Carrillo , i de secretari el Sr Fonseca 
Va ser un govern difícil un govern d’unitat,  jo portava Urbanisme i sanitat amb 
serveis socials i gent gran inclòs en un inici, mes tard gent gran la va portar el 
company  Josep Cots pare, al plegar el Juan Domene 
Anys de difícil convivència, ja que el tots érem al govern i a la Junta de Govern,  
abans “permanent” la composició era proporcional als grups municipals, 
sobre el paper tot anava be, però la professo anava per dintre, l’ herba es segava 
sota els peus, va ser una legislatura difícil. 
Hi havia molt per fer: no teníem planejament, varem iniciar les normes subsidiàries 
de planejament , es va iniciar l’escola de musica que estava en un pis del carrer 
Manresa, ningú ja no se’n recorda que les deixalles varem passar del tractor al 
camió, les millores al servei d’aigua potable, treure del poble l’abocador 
d’escombraries del cap de la serra, l’asfaltat del barri del camp de futbol, radio 
Navarcles ,  entre altres  
En varen iniciar :la construcció del nou ambulatori, biblioteca, L’escola vermella,  la 
depuradora del calders, el nou cementiri municipal 
I també varem patir un bon susto  l’ intent de cop d’estat del 23F , que ens va agafar 
a casa de un notari de Manresa en acte oficial 
També varem patir tota la crisi del tèxtil amb el conseqüent  tancament de les 
empreses tèxtils Sant Benet, el Riu, El Moli Del Serra, part del Galobart, la Blanca i 
altres de mes petites. 
També varem tenir la primera vaga general  al nostre poble a causa del conflicte del 
4 torn a la Mabsa, un conflicte que va durar un mes , empresa  que n’erem 
treballadors el Josep Mª Carrillo i jo mateix 
També en aquesta legislatura es va negociar i aprovar l’estatut de Sau, i aquí 
varem tenir problemes de banderes a l’ onejar nomes la Catalana a la teulada de l’ 
Ajuntament 
També varem lluitar per la campanya volem Mestres catalans, ja que fins llavors 
venien de qualsevol part de l’estat. 
I volgut ser mes extens aquesta legislatura la que era la del canvi i de segur que 
amb deixo coses  



 20 

A la segona legislatura varem perdre vots i un regidor  i vam passar a l’oposició va 
guanyar per majoria absoluta la llista de CIU amb Secundi Soldevila al cap davant 
La tercera i quarta legislatura seguia la majoria absoluta del Secundi , no em vaig 
presentar 
A la cinquena legislatura i torno , any 1995, en trèiem dos porto obres publiques i 
medi ambient una legislatura tremenda ja que varem ampliar l’ajuntament, la 
construcció de la nova escola de musica, urbanitzar el nus de la creueta , refer 
desprès dels aiguats  la zona del LLAC convertir-lo amb lo que ara es, tornar a 
posar  el pont de Sant benet (que les inundacions del 94 se l’ havien endut), entre 
altres  
També varem tenir pressions i moments difícils amb mes de mil al·legacions per la 
pujada d’impostos que varem fer el 1996, i mes de mil mes contra la remodelació 
del nus de  la creueta.  
Les mobilitzacions per tenir d’institut a Navarcles i no a Sant Fruitós 
La sisena legislatura no surto elegit al tenir nomes un regidor , però als dos anys el 
company Carrillo es retira de la vida pública i entro al seu lloc amb medi ambient i 
esports, en aquesta legislatura es posa en marxa la deixalleria  
A la setena legislatura es perd el govern d’esquerres,  la suma de CIU mes ERC 
dona una nova majoria, i passo a l’oposició 
Una legislatura que voldria oblidar , sento vergonya, del funcionament i les 
discussions que varem tenir, entre tots els grups als Plens Municipals, a més marxa 
la Sra. Sensat de secretaria municipal, i va vindre la Sra. Pilar Blasco i als pocs 
mesos en Paco Galan, una legislatura amb tres secretaris.  
I la llàstima es que d’aquestes discussions , no queden reflectides en les actes dels 
plens, ja que moltes de elles es van fer molts mesos desprès i no estan aprovades 
pel Ple corresponent 
També en aquesta legislatura vaig tindre un rifi rafe amb el regidor d’hisenda al no 
aprovar-li  els pressupostos  
També no voldria oblidar-me de la tràgica desaparició del company Josep Estrada, 
de ben segur que tots el varem trobar a faltar, moltes coses que es van fer o passar 
de ben segur que no haurien passat, es va perdre el sentit comú 
I en arribar a la vuitena i actual, amb majoria absoluta del PSC , entro al govern 
amb les regidories de Cultura, part de medi ambient, habitatge i turisme 
Una legislatura diferent  per primera vegada no érem decisius al govern, si que en 
formen part , si que en sóc corresponsable , però no es el mateix,, en moltes coses 
fa que tireu pel dret i endavant, enterar-me a posteriori 
Una observació a l’amic  Albert Brunet  “el Calderi” , les relacions com a grups eren 
d’una altra manera i crec que millors. 
Un cop dit això vull que quedi clar que si es tornés a repetir seguiria governant amb 
vosaltres, són molts anys de treballar plegats, de compartir moltes coses i projectes 
per el nostre poble i crec que a més som amics.   
De la primera legislatura ja només queda el company Llorenç, que va entrar amb 
substitució de la Montserrat Costa. 
Marxo amb el regust de no haver pogut fer algunes coses primordials per el nostre 
grup municipal, no haver pogut convèncer al companys de govern de posar plaques 
sanitàries per l’aigua calenta al pavelló municipal, plaques fotovoltaiques a la 
teulada del Teatre Auditori Agustí Soler i Mas, la recollida de deixalles porta a porta  
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Bé he arribat al final, i ho he volgut fer avui , ja que es l’ últim Ple Ordinari de la 
legislatura i puc prendre la paraula , i el que dic pot quedar escrit, voldria agrair a 
tots els treballadors de la casa , i de manera especial amb els que he treballat més 
directament    
Son 22 dels 32 anys de democràcia municipal,als que haure estat regidor del meu 
poble , amb vocació de servei als meus veïns una cosa que de ben seguir trobaré a 
faltar , el estar al nucli on es decideix el futur del meu poble,  però la vida es així  i  
així te de ser.  
A fora de l’ajuntament  , a la societat dita civil , també tenim altres maneres de 
treballar pel poble, soc president d’una entitat centenària la Societat Coral 
Harmonia  i director del Clam, 
 
Gracies a tots per la vostra paciència ,  fins sempre, i visca Navarcles “ 
 
Hi van haver aplaudiments dels membres del consistori i del públic. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup del socialistes senyor Ramon Serra i li dona les gràcies 
per aquests anys de servei al poble. 
 
Pren la paraula el senyor Josep Díaz, portaveu del grup de CiU i diu que només fa 3 anys que 
el coneix i li diu que és”autèntic”, que és una persona fidel que defensa el que creus  i arrelada 
al poble . Diu que han mantingut una relació cordial amb les diferències de cada grup però 
sempre amb positiu. 
 
Pren la paraula el senyor Llorenç Ferrer i diu al senyor Valentí Oliveras que efectivament ells 
dos ja són els darrers que queden a l’ajuntament d’una generació que començar molt jove en 
el món de la política empesos pels principis d’igualtat, justícia, solidaritat i fa un breu repàs a la 
història comuna i acaba amb unes Moltíssimes gràcies per la teva aportació Valentí i molta 
sort. 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió 
essent les 22.45 del dia 30 de març de 2011, 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 
 
 

 


