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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 26 DE GENER DE 2011 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 1 
Dia: 26/01/2011 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 23 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 (IC – EuiA) 
 
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 i Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Absents  
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  26 de gener de 2011, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Llorenç Ferrer i Alòs prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 
1/2011 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els 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 acta sessió anterior dia 1/12/2010. 
 
2.- Dictamen aprovació condicions de treball del personal al servei de l’ajuntament de Navarcles (2011-
2012). 
 
3.- Dictamen aprovació inicial pressupost municipal any 2011, les seves bases d’execució i la plantilla del 
personal. 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
- Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 

• Acord de la Junta de Govern Local 23/12/2010 contractació temporal per substitució 
baixa per maternitat. 

• Acord de la Junta de Govern Local 23/12/2010 resolució procés selectiu per cobrir en 
propietat la plaça de treballadora familiar. 

 
- Mocions dels diferents Grups Municipals: 
 

• Moció del grup de CIU de rebuig de la sentència del T.S. contra la immersió lingüística 
a les escoles catalanes 

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

 
• Moció presentada per la CUP a favor d ela recuperació de la Font de la Cura 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.12 DEL DIA  1/12/2010. 
 
Sotmesa l’acta núm.12 del dia 1/12/2011 a votació, s’aprova per UNANIMITAT , amb 
l’abstenció del senyor Valentí Oliveras per no haver assistit a la sessió. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ CONDICIONS DE TREBALL DEL PE RSONAL AL 
SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES (2011 – 2012)  
 
ANTECEDENTS 
 
En data 13 de desembre de 2010 es va signar entre els representants corporatius: 
senyor Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs i la regidora delegada senyora Dolors Pinos i 
Piedra, i els representants del personal laboral i funcionaris integrants del comité: 
Montserrat Codina, Elisabet Garrido, Jordi Noguera, Juan Fernández, Gemma Pons i 
Conchi Bermejo, l’acord de condicions de treball del personal al servei de l’ajuntament 
de Navarcles pels anys 2011 i 2012. 
 
El marc normatiu de la negociació col·lectiva dels empleats públics està regulat a 
Estaut Bàsic de la Funció Pública (EBEP), aprovat per la llei 7/2007 de 12 d’abril 
concretament els articles 31 i següents relatius al dret a la negociació col·lectiva, 
representació i participació institucional dels empleats públics, i també el Títol III de 
l’Estatut dels Treballadors pels aspectes específics del personal laboral . 
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Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 20 de gener 
de 2011. 
 
D’acord amb el que es determina a l’article 37.3 de l’EBEP correspon al Ple de la 
Corporació l’aprovació i ratificació d’aquest acord, és per això que aquest Alcalde-
President proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. - APROVAR  i RATIFICAR  l’Acord sobre condicions de treball del personal al 
servei de l’Ajuntament de NAVARCLES per al període  2011-2012, quin text s’adjunta 
a aquest Dictamen i signat entre els representants corporatius i dels treballadors el dia 
13 de desembre. 
 
Segon. AUTORITZAR  a l’Alcalde per a l’execució de les previsions contingudes a 
l’esmentat Acord. 
 
Tercer.- TRAMETRE  l’esmentat acord de condicions a la Delegació Territorial del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per la seva inscripció al registre  
de convenis col·lectius i posterior publicació, per donar compliment al que es 
determina a l’article 37.6 de l’EBEP. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula la regidora M.Dolors Pinós i explica que s’ha negociat tot el conveni 
amb els representants dels treballadors i els sindicats i que es va signar el dia 13 de 
desembre tal i com es diu en el dictamen, prenent com a base l’anterior i demana el 
vot favorable de tots els assistents. 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup de CIU senyor Josep Diaz i diu que el seu grup 
votarà a favor ja que el conveni l’han signat els treballadors. 
 
Pren la paraula el portaveu d’IC-EV senyor Oliveras i destaca que serà el primer 
conveni que s’aprova per unanimitat ja que l’anterior no n’hi va haver. Va destacar que 
una de les mancances era el tema de les guàrdies de la brigada i que ara hi consta, va 
dir que seria important que es complís. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup socialista senyor Ramon serra que manifesta la 
conformitat del seu grup a l’aprovació del conveni. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 12 membres 
presents.  
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL  ANY 2011, LES 
SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DEL PERSONAL  
 
Confeccionat per aquesta Alcaldia-Presidència el Projecte de Pressupost Municipal per 
a l’exercici de 2011 i les bases d’execució. 
Vistos els informes d’ intervenció i memòria d’ alcaldia que consten a l’ expedient. 
informat reglamentàriament per la Comissió Informativa permanent en sessió de 20 de 
gener de 2011. 
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L’Alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 168.4 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 i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple 
de la Corporació  l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2011, 
el resum del qual, a nivell de capítols és el següent: 
 

ESTAT DE DESPESES 
                                                               
CAPITOL 1.- Despeses de personal 1.756.725,49 
CAPITOL 2.- Despeses en bens corrents i serveis 1.883.845,65 
CAPITOL 3.- Despeses financeres 85.100,00 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 140.523,29 
CAPITOL 6.- Inversions reals 1.652.545,00 
CAPITOL 7.- Transferències de capital 17.000,00 
CAPITOL 8.- Actius financers 0,00 
CAPITOL 9.- Passius financers 543.424,07 
TOTAL DESPESES..................................... ... 6.079.163,50 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 

CAPITOL 1.- Impostos directes  1.817.775,00 
CAPITOL 2.- Impostos indirectes 50.000,00 
CAPITOL 3.- Taxes i altres ingressos  1.679.713,50 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 1.489.000,00 
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials 25.600,00 
CAPÍTOL 6.- Alienació d’inversions reals 0,00 
CAPITOL 7.- Transferències de capital 491.775,00 
CAPITOL 9.- Passius financers 525.300,00 
TOTAL INGRESSOS.................................... ........... 6.079.163,50 
 
 
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 
20 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aquest  Pressupost s’exposarà al 
públic per termini de quinze dies hàbils, als efectes de reclamacions i suggeriments i 
es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament del període d’exposició no 
s’haguessin presentat reclamacions. 
 
TERCER.- APROVAR així mateix les Bases d’execució unides a l’expedient per al 
desenvolupament del Pressupost Municipal a l’exercici de 2011 i la plantilla de 
funcionaris, així com del personal laboral i trametre’n còpia a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
QUART.- Fixar un augment de les retribucions del personal d’aquest Ajuntament del 
0%, d’acord amb el que es preveu a la  Llei  de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 
de 2011, sense perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter singular i 
excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball. 
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CINQUÈ- Trametre una còpia de l’expedient d’aprovació del Pressupost a la Delegació 
d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern  de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu: 
 
El pressupost és un dels documents més importats de l’ajuntament des de l’any 2009 
que s’ha entrat en una situació  molt complicada per dues raons, a l’any 2009 per la 
caiguda dels ingressos per la partida dels permisos d’obres en 400.000€ i l’any 2010 
l’Estat retalla la seva aportació en 130.000e, en dos anys l’ajuntament ingressa 
530.000e menys. Per tant la política de l’ajuntament te un objectiu clar que és que no 
es caigui  en números vermells, ha calgut doncs una política de fort control de la 
despesa, s’han renegociat contractes, s’han reduït partides per tal de tenir 
pressupostos més equilibrats. 
A l’any 2009 s’han tancat amb números equilibrats es paguen les factures a 85 dies i 
fins el dia d’avui no s’ha tingut que demanar cap pòlissa de crèdit. Per l’any 2010 es 
preveu també un tancament positiu sense números vermells. Per tant es pot dir que 
l’economia de l’ajuntament és bona amb tota la prudència . 
 
Del pressupost del 2011 s’ha de dir que s’ha fet molt prudent, es preveuen  80.000€ 
més respecte a l’any 2010,  en els permisos d’obres hi hagut una petita recuperació 
s’han situat al voltant dels 60.000€ quan l’any 2009 van ser 19.000€. aquest petit 
augment ha servit per fer algunes petites millores, amb recursos propis. 
A les inversions també s’ha estat molt prudent s’ha tingut que abordar una obra a les 
escoles que és el mur i una altra al pavelló que és refer la coberta. 
Respecte als ingressos de la Generalitat sabem que vindrà una tisorada però encara 
no se sap per on vindrà. 
Per tant el que cal és un seguiment del dia a dia, i  una gestió molt atenta del 
pressupost. 
 
Pren la paraula el senyor Diaz portaveu del grup de CiU diu que el seu grup no votarà 
a favor del pressupost, i diu que: “ja ens hagués agradat poder començar la legislatura 
amb 600.000€ a la caixa, dos plans Zapatero que havien d’anar a infraestructures i no 
hi ha anat, i amb l’estalvi que ha suposa el 5% de reducció dels sous dels treballadors 
municipals. 
El  grup de CiU portaria la gestió d’una manera diferent. Sobre les inversions  el senyor 
Alcalde ha passat per alt i no ha parlat de les grans inversions com el cas de la 
urbanització d’un carrer que 360.000€ van a costa dels veïns i l’altra gran inversió la 
biblioteca, que el grup de CiU hi està a favor però creiem que ara no és el moment de 
gastar tota la inversió en una sola actuació, costarà molt el manteniment. Creiem que 
no és el moment de tirar endavant un projecte de 3 milions d’euros. El grup de CiU 
votarà en contra del pressupost.” 
 
Pren la paraula el senyor Valentí Oliveras, portaveu d’IC-EV i diu que el seu vot serà 
favorable,  perquè forma part de l’equip de govern i que en aquest Ajuntament no 
s’han votat mai els pressupostos per Unanimitat, i no s’estranya que CiU voti en contra 
i més estan a les portes de les eleccions diu que és legítim que és el joc democràtic, i 
recorda algunes de les inversions que el grup de CiU va votar en contra quan estava a 
l’oposició com el nou Ajuntament, l’obra de la Creuta..., i hores d’ara són inversions 
que ningú nega que són positives. 
Diu el senyor Oliveras que aquest projecte no es pot fer de cop que es farà en fases i 
ara només es pressuposta la fase de la biblioteca. El senyor OLiveras pregunta a CiU 
quines alternatives tenen, que s’han de presentar propostes, i que l’administració 
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davant la crisi ha d’actuar i fer obres don feina i revitalitza l’economia i deixar de fer 
coses tampoc ajuda perquè les feines no tindran feina i hi haurà més gent a l’atur. 
 
Intervé el senyor Ramon Serra, portaveu del grup municipal socialista i diu que el 
senyor alcalde és també el regidor d’Hisenda i sempre ha estat molt rigorós amb la 
despesa i el control pressupostari i en aquests moments encara més, que no s’ha 
tancat amb dèficit, que l’endeutament no supera el que marca la llei i que es gestionen 
les subvencions per obtenir el màxim de finançament.  
Contestant al senyor Díaz  diu que el carrer Aragó es finança amb contribucions 
especials, tal i com estableix la llei quan s’urbanitza un cou carrer i que els veïns hi 
aporten el 90%, com els altres carrers que s’han fet, excepte els casos dels plans 
parcials que el 100% va a càrrec dels propietaris. 
En quan a la biblioteca diu que és una inversió molt costosa i que s’han obtingut 
subvencions, en el cas de la Generalitat del Pla específic de biblioteques i per tant 
aquests diners s’han de destinar a aquesta inversió i no a una altra cosa. Diu que el 
Pla Zapatero de l’any 2010 també era finalista només podia anar per unes inversions 
concretes, com el cas d’equipaments culturals, si no es feia es perdien els diners. 
Diu el senyor Serra que aquest fase de la biblioteca te un cost assumible per 
l’ajuntament, s’han obtingut moltes subvencions, més d’un milió d’euros entre 
Generalitat i Diputació, a més es preveu que hi hagi una baixa important en 
l’adjudicació i a més en els plecs per l’adjudicació de l’obra es preveu com a millora 
l’execució d’obres per fer la plaça. El senyor Serra acaba dient que el pressupost 
rigorós i per tant votaran a favor. 
 
Contesta el senyor Alcalde la intervenció del portaveu de CiU i en quan als 600.000€ 
que s’ha dit que havien trobat la caixa li diu, que 142.000€ es van destinar a pagar un 
enderroc de la benzinera, més de 600.000€ a pagar les quotes urbanístiques per les 
parcel·les que te l’ajuntament al PP3 (La Planota) i al PP5 el polígon industrial, i 
encara es va finançar la gesta artificial del camp de futbol. 
Pel que fa a l’estalvi per la reducció dels sous del treballadors, d’acord amb el decret 
de reducció del dèficit aquests diners s’havien de destinar o bé a eixugar el dèficit, o 
amortitzar crèdit, i com que no hi ha dèficit  s’han amortitzat els préstecs més gravosos 
que tenir l’ajuntament, diu el senyor Alcalde que ja es va explicar en l’últim ple que es 
va aprovar la modificació de crèdit. 
Respecte al carrer Aragó i continuant amb l’explicació que ja ha fet el senyor Serra, el 
senyor Alcalde diu que la part de l’ajuntament es va pressupostar l’any 2010 i quan es 
liquidi es passarà al 2011. 
Respecte a la inversió de la biblioteca el senyor Alcalde diu que aquesta obra estava 
en el seu programa electoral i no li consta que el pavelló fos al programa electoral de 
CiU, diu el senyor Alcalde que s’ha fet un projecte molt complert que no ha costat ni un 
duro a l’ajuntament perquè l’ha finançat integrament la Diputació, i diu que tot i que 
creu que és necessari disposar d’un hotel d’entitats perquè en l’actualitat estan totes 
escampades i s’ha d’intentar racionalitzar tot aquest tema, ara només es planteja la 
biblioteca, el senyor Alcalde diu que utilitza l’argument de la crisi per no fer grans 
inversions considera que és equivocar-se, ja que les empreses busquen feina i es 
presenten als concursos públics oferint moltes baixes i tal com ha dit el regidor Ramon 
Serra, hi ha hagut baixes del 20% per l’obra i a més com a millores algunes empreses 
s’ofereixen a fer la plaça i arriben fins els 290.000€, el senyor alcalde diu que 
evidentment s’ha d’estar molt amatent i tenir totes les garanties perquè l’empresa 
adjudicatària sigui solvent, però amb tot això i amb les subvencions obtingudes 
aquesta obra pot costar al poble de Navarcles 400.000€, per tant el seu grup considera 
que s’ha de tirar endavant amb prudència i risc al mateix temps. 
 
Torn de rèplica pel senyor Diaz que diu que li agradaria rebatre  tots els arguments 
que s’han dit perquè diu “no tot és de  la manera que ho veieu vosaltres”. 
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Al senyor valentí Oliveras li diu que els pressupostos els han rebutjat tres anys, i no 
ara perquè s’acosten eleccions, el senyor Díaz diu que ell sempre diu el mateix i no és 
qüestió electoralista. 
Pregunta quanta feina s’ha donat a gent del poble amb aquestes obres que s’han fet, 
diu que amb obres més petits s’hagués pogut donar feina a gent del poble. 
En quan a que el seu grup no planteja alternatives diu que el seu grup planteja el 
pavelló, diu que hi ha nens que fan esport al carrer perquè el pavelló està súper 
saturat, quan hi va haver la nevada es va haver de tancar, el senyor Diaz diu que el 
seu grup si que te alternativa i és el Pavelló. 
 
Torn de rèplica pel senyor Valentí Oliveras que diu que se n’alegra que el grup de CiU 
tingui una alternativa, i diu que no estaria pas amb desacord amb el tema del pavelló. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i pel que fa al tema del pavelló, diu que és un tema 
que evidentment s’ha plantejat, que no estava dins les prioritats l’equip de govern als 
efectes de tenir una idea clara sobre lasituació encarregar un estudi a la Diputació, 
s’elabora u dictamen del qual es desprèn que s’han de fer unes actuacions degut a 
l’envelliment de l’edifici. El senyor Alcalde continua explicant dient que es va haver de 
plantejar alquè es feia, si s’actuava fent una actuació puntual de reforçament de 
l’estructura o un pavelló nou, fer un pavelló nou implicava no fer la biblioteca perquè  
no hi ha capacitat pressupostària per les dues inversions, això volia dir perdre alguna 
subvenció com la del programa específic de biblioteques de la Generalitat i a més ja 
s’havia encarregat la redacció del projecte, l’equip de govern va decidir finalment que 
la inversió gran seria la biblioteca i que aquest any es faria una actuació puntual a 
l’estructura del pavelló, i evidentment per la propera legislatura la reforma del pavelló 
serà un tema que s’haurà d’afrontar. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per: 8 vots a favor i 4 en contra, queda aprovat 
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 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, a rticle 43 del reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica dels acords de Junta de Govern Local i 
resolucions d’Alcaldia de nomenament i contractació  de personal i d’altres que 
la legislació estableix aquest tràmit. 
 
 
- Acord Junta de Govern Local de data 23/12/2010 rela tiu a la contractació 

temporal d’una auxiliar administratiu per substituc ió baixa per maternitat. 
 
- Acord Junta de Govern Local de data 23/12/2010 rela tiu a la resolució del 

procés selectiu per cobrir en propietat la plaça de  treballadora familiar. 
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MOCIONS 
 
Proposta presentada per CIU de rebuig a la sentènci a del Suprem contra la 
immersió lingüística de les escoles catalanes que e xigeix a la Generalitat a 
introduir el castellà com a llengua vehicular a l’e scola 
 
La Secretària  llegeix la moció presentada per CIU 
 
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la 
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten al Govern a 
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat 
del català a totes les escoles “com a llengua vehicular de forma proporcional i 
equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori”, és a dir, fins als 16 
anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el 
sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera “equitativa” 
respecte del català. 
 
El Suprem declara “el dret del recurrent al fet que el castellà s’uti litzi també com a 
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comu nitat Autònoma Catalunya  i, 
en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el 
seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català”. “De la mateixa manera, 
declarem el dret del recurrent al fet que totes les  comunicacions, circulars i 
qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel 
centre [d’ensenyament] siguin també en castellà” , conclou la part dispositiva de la 
sentència. 
 
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l’Estatut que es produeix a 
més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les 
persones nouvingudes. 
 
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular 
la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i 
perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”. 
 
La Plataforma per la Llengua  ha presentat aquest any tres informes que comparen el 
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que 
experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu 
i en d’altres països plurilingües. 
 
La conclusió és que la legislació de l’Estat espanyol , de manera excepcional, fa un 
tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la 
Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de 
parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que 
aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al 
nostre territori. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans. 
 
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra la nostra llengua 
amb l’objectiu de la seva extinció. 
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En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que 
signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha 
suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un 
model d’èxit. 
 
Segon.- Manifestar  el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles 
catalanes. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei 
d’Educació de Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar  aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal 
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 
INTERVENCIONS  
 
El senyor Díaz defensa la moció dient que es un sentència que va en contra de la 
nostra identitat i que li va costa d’entendre, diu que no és bó que es separin els nens 
per l’idioma si no es crearan guetos, diu que aquí sempre s’ha respectat amb l’idioma 
que parla la gent i que amb mesures com aquesta el que es promou és que hi hagi 
separació i segregació. 
 
El senyor Valentí Oliveras diu que hi votarà a favor. 
 
El senyor Ramon Serra diu que a Catalunya hi ha immersió lingüística des de l’any 84 
sense problemes i que el català és l’idioma feble que s’ha de protegir, diu el senyor 
Serra que sembla que anar contra Catalunya doni rèdit als partits polítics i que amb 
aquestes actuacions es fa difícil l’encaix amb Espanya. 
El senyor Serra vol matisar que amb aquesta sentència el TS no farà canviar tota la llei 
de política lingüística però si que es pot dir que és un atac i que la llengua és un valor 
que s’ha de preservar. 
 
Posada a votació és aprovada per UNANIMITAT . 
 
 
A l’empara de l’article 77 del ROM, la CUP presenta  una proposta a favor de la 
recuperació de la Font de la Cura. 
 
El text de la proposta és el que tot seguit es transcriu: 
 
 
Atès que aquest Ajuntament ha manifestat en més d’una ocasió la seva preocupació 
per l’estat de les fonts de Navarcles 
 
Atès que el passat ple s’aprova per unanimitat una moció a favor de la recuperació 
d’aquests espais 
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Atès que el darrer ple el mateix alcalde va demanar a la CUP propostes i col·laboració 
per poder recuperar l’emblemàtica Font de la Cura. 
 
La CUP Proposa: 
 
Que de forma urgent i sense demores l’ajuntament recuperi l’emblemàtic espai de la 
Font de la Cura, i tal i com se’ns va demanar i per tal que es pugui incloure al projecte 
de recuperació de l’espai de la Font aportem les següents propostes d’actuació: 
 

1. Buscar l’origen i eliminar les olores a clavegueram i eliminar també l’aigua bruta 
que baixa pel torrent. 

2. Recuperar l’espai de bancs i taules perquè es puguin tornar a celebrar tota 
mena d’àpats. 

3. Tornar a posar les instal·lacions necessàries perquè es pugui encendre foc i fer 
carn a la brasa, calçotades i tota mena d’àpats populars. 

4. Fer un espai on es puguin practicar diferents esports. 
5. Condicionar els accessos a la Font des de la banda del llac, carrer Calders i 

carrer Santpedor (a través del torrent) preveient l’accés peatonal i de bicicletes 
amb les mesures pertinents de seguretat (baranes, etc) 

6. Eliminar tot possible accés de vehicles motoritzats. 
7. Preveure zona d’aparcament. 
8. Condicionar la zona verda superior de la font d ela Cura tot integrant-la en un 

sol espai (plantar-hi arbres, taules, espais per jocs) aquesta és una zona de 
vital importància per donar vida a l’espai, sobretot els mesos d’hivern que 
augmenta la importància de tenir una zona solejada. 

9. Instal·lació d’enllumenat sense excedir-se. 
10. Deixar connexió de llum perquè es puguin desenvolupar diferents activitats. 
11. Preveure un espai per si en un futur algú vol instal·lar alguna mena de negoci 

particular (o públic) que tingui relació amb el desenvolupament de l’espai. 
12. Eliminar de l’espai i del futur projecte qualsevol element visual fet de formigó. 
13. Senyalització e informació de l’espai des de diferents punts de la vila (piscines, 

llac, font vella...) 
14. Un cop feta la remodelació fer-ne difusió de l’espai entre la gent del poble i la 

comarca. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
El senyor Diaz diu que el seu grup hi està d’acord però pot ser caldria que es fes una 
matisació en el sentit que es digui “que s’inclogui alguna de les millores que 
proposem”, que es deixi la porta oberta perquè a lo millor no s’està d’’acord amb totes. 
 
El senyor Valentí Oliveras diu que ell també hi està d’acord amb la matisació que ha 
proposat el senyor Díaz. 
 
El senyor Josep Torradas pel grup socialista diu que des del darrer ple que s va 
plantejar lo de les fonts ja s’han fet una sèrie de millores, s’han posat taules i bancs, 
tema de les olors també s’ha arreglat a no se que hi hagin hagut abocaments aquestes 
darreres setmanes. S’han posat jocs per la gent gran, que ens ha cedit la Diputació. 
El senyor Torradas posa en dubte el tema del foc diu que s’hauria de mirar perquè 
s´’ha restringit molt aquest tema. 
 
Sotmesa la moció a votació amb l’esmena del senyor Díaz es va aprovar per 
UNANIMITAT 
 



11 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Alcalde dóna la paraula al grup de CiU per si tenen alguna pregunta a 
formular, 
Pren la paraula el senyor Juan del Sar, i diu que vol plantejar un pregunta en relació al 
tema DRESCA, i que per això hi ha tanta gent a la Sala de sessions. El senyor del Sar, 
comença fent una mica la història de quan va tancar l’empresa tèxtil DRESCA i el 
conveni que s va aprovar pel Ple per recalificar els terrenys on hi havia la indústria i 
així obtenir més diners que anirien a pagar la indemnització dels treballadors, diu que 
en el moment que es va plantejar aquesta qüestió ell no sabia gaire de que anaven 
aquests temes però que va confiar en que seria beneficiós pels treballadors i per això 
va votar a favor, però han passat dos anys no s’ha fet res i diu que hi ha molts 
comentaris, que se senten a dir moltes coses i vol que l’equip de govern expliqui 
clarament tot el que hi ha, i pregunta si l’ajuntament ha arribat a algun acord amb els  
liquidadors de DRESCA, a part del conveni, i en aquest cas que s’expliqui i també 
proposa que, es convoqui la comissió de seguiment que es va crear, perquè diu que a 
ell no l’han convocat només que una vegada, i que es valori si val la pena seguir amb 
el conveni o es pot tirar enrere. El senyor del Sar diu que ell no està disposat que amb 
el seu vot s’aprofitin d’unes requalificacions unes persones, sense que hi hagi cap 
benefici pels treballadors. 
 
La senyora Secretària contesta sobre els acords amb DRESCA que oficialment només 
li consta el conveni urbanístic que es va aprovar pel Ple. 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, el qual també comença fent una recapitulació 
de com va anar tot el tema i diu que l’ajuntament es troba al mig per tal de donar la 
possibilitat de que de la venda del terreny s’obtingui unes plusvàlues i que reverteixin 
en els treballadors es fa el conveni amb els liquidadors concursals, però sempre ha 
estat l’ajuntament el motor i explica que el conveni es va redactar des de l’ajuntament i 
es van fer 13 esborranys fins que finalment es va portar al Ple. També es van cedir els 
terrenys i ja estan escripturats i registrats a favor de l’ajuntament des del mes de juliol 
de 2009, i va haver de ser l’ajuntament qui busques empreses de la comarca perquè 
els hi fessin el pressupost de l’enderroc. Continua explicant el senyor Serra que no hi 
hagut cap iniciativa per part dels liquidadors, al contrari i l’ajuntament tampoc sap a 
que es degut. 
En aquests moment diu el senyor Serra la pilota la tenen els liquidadors ja que havien 
de presentar la modificació puntual per anar avançant cap a l’aprovació de la 
requalificació, i que hores d’ara encara no s’ha presentat, diu que han portat uns 
plànols però que no s’ajusten al conveni i encara no han fet la rectificació. 
Sobre la comissió de seguiment diu que no s’ha tornat a reunir, per això no s’ha 
convocat. 
Diu el senyor Serra que respecte a tirar endarrere  el conveni no és tant fàcil, s’ha 
d’estudiar amb calma però a més tampoc creu que sigui la solució, si no es 
requalifiquen els terrenys llavors segur que ja es tallen totes les esperances a que un 
dia cobrin els treballadors. 
El senyor Serra acaba dient que l’ajuntament ha fet tot el que podia fer com 
administració i per intentar ajudar a que poguessin cobrar els treballadors però que hi 
ha qüestions que no pot assumir. 
El senyor del Sar, replica dient que pel que ha dit el senyor Serra es desprèn que 
efectivament hi ha hagut contactes. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu que aquests temes no es poden parlar a sang 
calenta, i contesta al senyor del Sar que evidentment que hi ha hagut contactes perquè 



12 

s’ha d’executar un conveni, s’han de redactar uns projectes forma part de la dinàmica 
de les coses, però que hi hagin contactes no vol dir que hi hagi hagut cap acord amb 
els liquidadors. 
El senyor alcalde diu que atès la gent que hi ha a la sala interessada amb aquest tema 
i que veu que més d’una persona del públic que vol intervenir, els hi demana que 
s’esperin fins al final de la sessió per tal d’obrir una deliberació  i que pugui intervenir 
tothom. 
 
Josep Díaz pregunta sobre la sentència que hi hagut  pel tema tanatori, si s’ha fet 
alguna cosa. 
 
Contesta el senyor alcalde i diu que en tenim coneixement però que ens manca la 
notificació a nivell oficial, però que l’ajuntament ja hi està treballant perquè com que ja 
hi va haver una primera sentència i l’ajuntament ja va fer unes actuacions ara és 
qüestió de seguir amb aquestes actuacions. 
El senyor alcalde diu que malgrat les sentències considera que el tanatori va ser una 
bona opció i que la prova és que d’altres municipis estan adoptant aquest model, però 
que degut a un tema de lluita entre funeràries una en concret va interposar un recurs i 
l’ha guanyat i per tant l’ajuntament acatarà la sentència, com ja va fer, perquè cal 
recordar, diu el senyor Alcalde, que aquest recurs davant el Tribunal Suprem no 
l’interposa l’ajuntament.  
El senyor Alcalde demana al grup de CiU lleialtat institucional i que en aquest tema 
estiguin al costat de l’ajuntament perquè el servei del tanatori és un bon servei i s’ha 
d’intentar que el poble no quedi sense. 
El senyor Diaz, diu que està amb l’ajuntament però que el grup de CiU compleix la llei i 
hi ha una sentència que s’ha de complir que diu que hi hagut un abús de poder que ha 
provocat que una empresa tingués l’exclusivitat del servei i això ha perjudicat als veïns 
perquè CiU tenim una llista del  cost dels serveis que ho ratifica. 
El senyor Diaz diu que sembla que es facin les coses com una república bananera 
 
El senyor alcalde contesta dient que el tema del tanatori va ser una bona actuació, 
s’ha rehabilitat un edifici digníssim a cost zero pel poble de Navarcles i que es te un 
servei de tanatori i que no hi ha queixes i si algú més vol fer aquest servei el pot fer, no 
és exclusiu, però que evidentment hi ha una sentència i es complirà. 
  
El senyor Serra demana al grup de CiU com és que ara diuen que estan am la llei i fa 
un moment que s’acaba d’aprovar a proposta del grup de CiU el rebuig d’una 
sentència del Tribunal Suprem? 
El senyor Oliveras diu que amb els temes importants CiU sempre va en contra de 
l’ajuntament. 
 
L’alcalde dona per tancat el debat i s’adreça al públic dient que en acabar la sessió  
del Ple “oficial” podran intervenir al s veïns per formular les seves preguntes. 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 23 hores del dia 26 de gener 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 
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Llorenç Ferrer i Alòs                                                       Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


