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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 28 DE SETEMBRE DE 2011 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 3/2011 
Dia: 28/09/2011 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 23.40 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torrades i Riera (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila (PSC) 
Venanci Pellicer i Perich (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Anna Sentias i Coromina (CiU) 
Juan del Sar Nepamuceno (CiU) 
Xavier Oliveras i González (CUP) 
Conxita Padró i Riera (ERC) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Ramon Riba i Argelaguet (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  28  de setembre , es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número  3    del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
 
1.- Aprovació acta sessió anterior 27-7-2011 
2.- Dictamen aprovació inicial avantprojecte Ordenança municipal sobre neteja, tancament de 
solars i terrenys i pavimentació de voreres. 
3.- Dictamen aprovació modificació contracte concessió amb el Club Natació Manresa . 
4.- Dictamen aprovació acceptació subvenció de la Generalitat per l’escola de música curs 
2010-2011 
5.- Dictamen aprovació inicial expedient modificació de crèdits 5/2011 (Esmena parcial 
presentada per CiU) 
6.- Dictamen aprovació compte General 2010  
7.- Dictamen aprovació declaració compatibilitat de l’arquitecte municipal senyor Salvador 
Travesa 
8.- Dictamen aprovació denominació carrers del Polígon Industrial “Solervicens”. (Esmena a la 
totalitat presentada per la CUP) 
9.- Dictamen aprovació designació de representant de l’ajuntament a l’entitat “Xarxa de pobles i 
ciutats cap a la sostenibilitat”. 
 
Assumptes d’urgència 
 
Acceptació subvenció manteniment llar d’infants cur s 2010-2011 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 
Acords Junta Govern Local data 1/9/2011: 

• sobre contractació diferent personal: 
 

- Roser Serra Mariano, substitució mestra escola bressol baixa per maternitat 
- M.Dolores Leiva Lopez, substitució vacances treballadora familiar 
- Aida Esteve Segura, auxiliar escola bressol curs 2011-2012 
 

• Aprovació Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa XEDEX.SA adjudicatària 
de les obres de Reparació de l’estructura resistent del pavelló municipal d’esports. 

 
- Mocions dels diferents Grups Municipals per l’ordre de la seva major representativitat al Ple.  

  
Grup PSC: Moció sobre suport escola catalana immers ió lingüística 
  
Grup CiU: Moció sobre mal estat del solar de Dresca . 
  Moció sobre una possible solució al pavelló  

Moció sobre generar activitat econòmica arran del M onestir de Sant Benet 
de Bages. 
Moció sobre col·locació panells informatius per apr opar l’informació al 
ciutadà. 
Moció de suport al model educatiu català 

 
Grup CUP: - Moció per a suport i aplicació de les p eticions dels indignats 
   Moció per l’exposició oral del compte General  
  Moció per la commemoració de la segona República 
 
Grup ERC: Moció en defensa del sistema sanitari púb lic  
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Moció per entre altres accions  convocar l’òrgan re ctor del  Consorci del 
Govern Territorial de Salut Bages-Bergueda,sobre ac cessibilitat als 
serveis sanitaris. 
Moció sobre la decisió del TSJC referent a la immer sió lingüística  

 
- Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió 27 de juliol d e 2011. 
 
Esmenes presentades per CiU: En les intervencions del seu grup del dictamen de 
modificació de crèdit, pàgina 7, quan diu “.. i la tercera que no costés ni un duro a 
l’ajuntament”, s’ha d’afegir “tal i com se’ns va dir i així consta en acta”. 
Pàgina 15 intervencions en la moció del PP diu: “Intervé el portaveu del grup de CiU” i 
no es diu res més. El senyor del Sar demana   que es posi el que es va dir o que es 
suprimeixi. 
La secretària en pren nota i s’incorporen a l’acta la qual es sotmet a aprovació i 
s’aprova per UNANIMITAT. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL AVANTPROJECTE ORDENA NÇA 
MUNICIPAL SOBRE NETEJA, TANCAMENT DE SOLARS I TERRE NYS I 
PAVIMENTACIÓ DE VORERES.-   
 

L’avantprojecte d’ordenança municipal reguladora de la neteja, tancament de 
solars i terrenys i pavimentació de voreres, redactada pels serveis tècnics i jurídics 
municipals, te per  objecte regular les mesures adreçades a garantir els deures de 
conservació i rehabilitació de les persones propietàries de terrenys, construccions, 
instal·lacions i altres béns immobles, i el manteniment i reposició de les condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles, els terrenys i solars del 
municipi de Navarcles. 
 

Aquesta ordenança té la naturalesa d’ordenança estètica de construcció i de 
policia urbana, no lligada a uns directrius de planejament concret, per estar referida a 
aspectes de salubritat, ornament públic, qualitat i seguretat estrictament tècnics. 

 
El marc jurídic d’aquesta ordenança és: l’article 8 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, article 25.2 de la llei 7/85, de 2 d’abril, l’article 14.2  del decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’Urbanisme, atribueix 
als ajuntaments les competències urbanístiques que sent de caire local no hagin estat 
expressament atribuïdes per aquesta llei a d’altres altres organismes, l’article 197 del 
mateix text legal obliga a les persones propietàries de tota classe de terrenys, 
construccions i instal·lacions a complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació 
establerts per aquesta llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la 
legislació sectorial, i  l’article 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la llei d’Urbanisme, concreta l’obligació de conservació en el 
manteniment o la reposició de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic 
dels béns immobles. Aquest precepte també permet la concreció d’aquesta obligació a 
través d’ordenances locals. 
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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, 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; 
 

VISTOS l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa,  
  
L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  l’Ordenança municipal reguladora de la neteja, 
tancament de solars i terrenys i pavimentació de voreres 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” al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i a 
la pàgina web. 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, 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. 
 
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 
 
Tots els grups van mostrar la seva conformitat,  el regidor de la CUP va dir que 
estaven d’acord amb la filosofia però que el problema de les obres que queden a mig 
executar no es veu que estigui regulat  
 
Contesta el regidor d’Urbanisme i diu que en aquest cas està regulat a les llicències 
d’obres que en les condicions ja obliga a que han d’estar tancades. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNAN IMITAT dels 12 membres 
presents 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTE CONCES SIÓ AMB EL 
CLUB NATACIÓ MANRESA.-   
 
 
En data 9-9-2011 amb registre d’entrada 1699 per part del senyor Francesc Barés 
Gascon, en representació de l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA, i en qualitat 
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d’adjudicatari del contracte de gestió del servei públic de les piscines Municipals, 
pistes de tennis i locals annexes, amb la modalitat de concessió, presenta una 
proposta per  incloure en el contracte de concessió de les piscines, la gestió d’un nou 
espai que inclou el Bar-Restaurant “Mediterrània”, ja que aquest mes de setembre 
s’acabarà la seva concessió del Bar. 
El Club Natació Manresa fonamenta la seva petició en que és important pel servei que 
tot l’espai que configura les piscines municipals i les pistes de tennis estigui gestionat 
per  una única entitat, i que a més hi ha la previsió d’ampliar l’oferta esportiva i de salut 
que s’ofereix a Navarcles.  
 
La documentació presentada adjunta a la instància inclou:  
- proposta de les bases del concurs per seleccionar a la persona arrendatària del Bar.  
- Model del contracte d’arrendament. 
 
Per part de l’ajuntament es valora positivament aquesta proposta entenent que el fet 
que hi hagi un únic concessionari revertirà en la millora del servei tant de les piscines 
com del Bar-Restaurant. 
 
Vist l’informe jurídic segons el qual aquesta proposta s’ajusta a la normativa aplicable, 
en concret clàusula 14 e) del plec de clàusules, i 265 de la LCSP, atès que la gestió 
del Bar-Restaurant  és  un servei complementari de l’activitat principal, que és la gestió 
esportiva. 
Considerant que com a conseqüència comporta una modificació del contracte vigent 
amb el Club Natació Manresa, en el sentit que es modifica la clàusula primera del plec 
de clàusules regulador del contracte, relatiu a l’objecte de la concessió. 
 
I vist l’informe d’intervenció d’acord amb el qual la modificació altera la previsió 
econòmica inicial de la concessió, doncs la inclusió del servei de bar generarà nous 
ingressos al concessionari a partir de la mateixa, ingressos que hauran de revertir via 
cànon a l’ajuntament  a partir del moment que el concessionari comenci a obtenir 
beneficis. 
 
I atès que l’òrgan competent per l’adopció dels acords és el Ple de la Corporació articles 
22.2 n) i 52.2 n) de la Llei 7/85 de bases de Règim Local i DL 2/ 2003 del text refós de la 
llei municipal de Catalunya . 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 21 de 
setembre .Aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR  al Club Natació Manresa per la subcontractació de la gestió 
del Bar-Restaurant Mediterrània. Aquesta autorització es subjecta a les següents 
condicions: 
 
-  la selecció del subcontractista es realitzarà mitjançant l’oportuna convocatòria 
pública al municipi de Navarcles, d’acord amb les bases del concurs  
- seleccionat el contractista es comunicarà a l’ajuntament i es presentarà la còpia 

del contracte d’arrendament 
- en l’interí fins a la declaració dels beneficis per part del concessionari l’ajuntament 

percebrà l’import del lloguer.  
 
SEGON.- MODIFICAR el contracte de concessió de gestió del servei públic de les 
piscines Municipals, pistes de tennis i locals annexes, signat amb el Club Natació 
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Manresa en data 14-6-2010, i incloure com a objecte de concessió del servei de Bar-
Restaurant. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a Club Natació Manresa. 
 
QUART.- FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura de modificació del contracte 
de gestió de servei públic, que es formalitzarà com annex al contracte. 
 
INTERVENCIONS 
 
El senyor alcalde fonamenta el dictamen i diu que des del primer moment quan es va 
plantejar la concessió de tot el recinte de les piscines perquè ja s’havia acabat el 
contracte amb el Club Natació Navarcles, es volia treure a concurs tot el recinte inclòs 
el Bar-Restaurant, però donat que el contracte amb el bar, no s’acabava fins el 
setembre del 2011, es va valorar deixar que s’acabés el contracte sense entrar en cap 
extinció que suposes alguna mena d’indemnització. 
El Club Natació Manresa per una qüestió de rendibilitat dels espais ens demanen que 
el Bar-Restaurant s’inclogui dins el contracte que tenen. 
L’ajuntament no ho veu malament, legalment és possible, i sobre el tema del lloguer 
que es va plantejar a la comissió informativa s’ha de dir que legalment no es pot 
comprovar un lloguer a part ja que tot forma part de la concessió però que atès que 
fins el tercer any del contracte no es farà la liquidació amb el concessionari i que 
d’acord amb el contracte l’ajuntament hi participarà amb el 50% dels beneficis, fins 
aquesta data l’ajuntament rebrà l’import del lloguer, també s’ha demanat al Club 
Natació Manresa que es faci publicitat pel poble i que la gent de Navarcles tingui 
preferència. 
 
TORN D’INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC i diu que el seu grup no ho veu clar, i que el Bar-
Restaurant ben portat pot donar molt i no entén perquè l’ajuntament s’ho deixa perdre 
en uns moments que fan falta diners. 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Xavier Oliveras diu que el seu grup no hi veu 
inconvenient. 
 
El portaveu del grup de CiU senyor Josep Díaz, diu que el seu grup no hi està d’acord, 
manifesta que hi hagut una falta de rigor en el contracte de serveis, creuen que 
s’hauria de fer una convocatòria pública pel Bar-Restaurant, el seu grup no hi està 
d’acord i votaran en contra. 
 
 

*** 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA G ENERALITAT 
PER L’ESCOLA DE MÚSICA CURS 2010-2011.-    
 
En data 27 de juliol amb registre d’entrada 1535/2011 s’ha rebut comunicació de  la 
Resolució de la consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011, per la qual 

VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 7,  grup PSC i  CUP 
Vots en contra: 5,  grup CiU i  ERC 
El dictamen queda aprovat amb 7 vots a favor i 5 en contra . 
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s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música per al 
curs 2010-2011, l’import atorgat a aquest ajuntament ha estat de 39.300,00€, aquest 
import s’ha calculat a partir de la relació certificada dels alumnes compresos entre 4 i 
18 anys d’edat i el mòdul de finançament a aplicar. 
 
D’acord amb la Resolució atès la pròrroga pressupostaria i el crèdit disponible el mòdul  
de subvenció aplicat per aquest curs és de 300 euros per alumne i curs escolaritzat, 
que suposa un 50% menys respecte de la subvenció atorgada l’any passat que eren 
de 600€ per alumne. 
 
Atès que en l’apartat 5 de l’esmentada Resolució s’especifica la documentació que es 
necessita per tal de rebre la subvenció, entre la qual hi figura l’acceptació de la 
mateixa pel  ple de la Corporació, informada la Comissió Informativa del Ple en sessió 
del dia 21 de setembre, aquest  Alcalde proposa, al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR  la subvenció per import de 39.300,00€ €, atorgada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la corporació local de 
Navarcles, destinada a coadjuvar en el finançament de les despeses de funcionament, 
que comprenen les generades pel subministrament de béns i serveis, neteja i 
sanejament, i les despeses de personal docent derivades del funcionament ordinari de 
l’escola municipal de música durant el curs escolar 2010-2011. 
 
Segon.-  TRASLLADAR  certificat d’aquest acord juntament amb la documentació 
exigida a la resolució abans esmentada al Servei de Règim Econòmic i Administratiu 
de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
INTERVENCIONS 
 
Per part del grup de la CUP es presenta una esmena consistent en que s’afegeixi un 
punt tercer on es faci constar la disconformitat amb la retallada de la subvenció. 
 
Tercer.-  MANIFESTAR la disconformitat amb la reducció de l’import de la subvenció.  
 

 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACI Ó DE CRÈDITS 
5/2011 (ESMENA PARCIAL PRESENTADA PER CIU).-   
 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 37.600,00 euros  i  sent insuficient el 

VOTACIÓ I APROVACIÓ 
Votació de l’esmena presentada per la CUP : 
 
Vots a favor: 9 (PSC/CUP/ERC i 1CiU) 
Vots en contra: 3 grup CiU 
 
Queda aprovada la incorporació de l’esmena amb 9 vots a favor i 3 en contra 
 
Votació del dictamen amb l’esmena incorporada es va aprovar per UNANIMITAT dels 
12 membres. 
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crèdit consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent, l'Alcalde-President 
d'aquest Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels 
oportuns expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 5/11 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és la baixa de crèdits de partides de 
despesa del pressupost 2011 que s’ estimen reduïbles i per un import total de 37.600,00 
€. Els crèdits extraordinaris són per un import de 23.100,00 €, els suplements de crèdit 
per l’import de 14.500,00 €, segons detall que s’adjunta a aquest dictamen. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 20 de setembre de 2011. 

 
Informada per la comissió informativa en sessió de 21 de setembre del present, es sotmet 
a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb baixa de crèdits de partides de despesa. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 5/11, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

340 22103 Combustibles i carburants 0,00 6.000,00 6.000,00 
912 10000 Retribucions càrrecs electes 0,00 12.500,00 12.500,00 
912 16000 Assegurances socials càrrecs electes 0,00 4.600,00 4.600,00 

  Total Crèdits extraordinaris      23.100,00 23.100,00 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica Descripció revisió inicial  Increment Previsió 
total 

      

164 62208 Inversió Cementiri 48.000,00 3.500,00 51.500,00 

241 22623 Despeses diverses foment ocupació 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

321   22100 
Subministrament energia elèctrica 
escoles 12.000,00 10.000,00 22.000,00 
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  Total suplements de crèdits  14.500,00  
 

Total Despeses        37.600,00 

FINANÇAMENT 
 

BAIXA DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Disminució  Previsió 

total 
      

155 63208 Pla enllumenat fase IV 3.598,01 3.500,00 98,01 
338 22621 Festes 70.000,00 10.000,00 60.000,00 

340 21204 
Reparacions i conservació instal·lacions 
esportives 12.500,00 1.000,00 11.500,00 

340 21300 
Reparacions maquinaria instal·lacions 
esportives 7.500,00 5.000,00 2.500,00 

431 22731 Treballs realitzats per empreses 15.000,00 5.100,00 9.900,00 
912 22609 Protocol 9.000,00 3.000,00 6.000,00 
912 23300 Indemnitzacions càrrecs electes 66.000,00 10.000,00 56.000,00 

 
Total Finançament        37.600,00 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
INTERVENCIONS 
 
Fonamenta el dictamen la regidora d’Hisenda Laura Castell, que explica cada una de 
les partides que s’augmenten o que es redueixin i que aquest expedient de modificació 
de crèdit es finança amb transferència entre partides, ja hi ha partides que d’aquí a 
final d’any és previsible que no es gasti tot i donen crèdit  a d’altres que en falten o no 
s’havien pressupostat. 
 
ESMENA PRESENTADA PER CiU 
 
L’alcalde dona la paraula al president del grup de CiU senyor Venanci Pellicer per tal 
que defensi l’esmena presentada, el tex de l’esmena és el següent: 
 
 
“Amb la voluntat de destinar els pocs recursos econòmics a afavorir temes prioritaris pel poble 
com és el cas de l’Escola Bressol, el grup municipal de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’aprovació de la següent esmena al dictamen d’aprovació modificació crèdits 
 
Tenint en compte que l’escola Bressol dona un servei als ciutadans de Navarcles amb fills 
petits facilitant que els pares puguin treballar i que suposa un entorn adequat per els nens.  
 
Que la capacitat d’obtenir recursos provinents de subvenció per l’escola s’ha reduït entorn als 
20.000 euros segons ha comunicat el propi Ajuntament en l’Agenda de setembre, expressant 
també aquest que suposa un maldecap de fer quadrar els números.  
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Que se’ns ha fet arribar una Proposta de modificació de crèdits 5/2011 en la qual es demostra 
la capacitat d’estalvi en diverses partides fins a 37.600,00 euros. 
 
Per tot això acordem: 
 

1. Anular l’increment de sous plantejat i aprovat en el mes de maig, per els càrrecs 
electes que suposa un cost de 17.100 euros.  

2. Dedicar aquest import més part de l’increment en combustibles i carburants que es 
proposa en la Proposta de Modificació de crèdits 5/2011 a cobrir la reducció de 
subvenció de l’Escola Bressol comunicada per l’Ajuntament.  

 
El senyor Pellicer diu el seu grup no està d’acord en que es faci aquesta modificació i 
que si  l’ajuntament ha estat capaç de fer una reducció en la despesa  i de fer un 
estalvi, i si es diu que és un mal de cap quadrar els números de la llar d’infants, 
concretament que falten 20.000€, el seu grup proposa que aquests 17.000€ que 
s’augmenten per càrrecs electes es destinin a la llar d’infants, és per això que el seu 
grup presenta aquesta petició. 
 
INTERVENCIONS 
 
Per part del grup d’ERC, Conxita Padró diu que no tenen res a dir. 
 
El grup de la CUP, Xavier Oliveras diu al grup de CiU, que potser haurien de saber 
matemàtiques ja que l’augment dels càrrecs electes són 7.100€ i no 17.000€ i que si el 
seu grup està tant preocupat per les retallades que els hi digui als del govern de la 
Generalitat. 
Per altra banda formula unes preguntes en relació a l’expedient  modificatiu a l’equip 
de govern concretament que són els consums energètics i les obres al cementiri. 
 
Pren la paraula l’alcalde i respecte l’esmena de CiU diu que ja s’ha explicat moltes 
vegades que és un expedient de modificació de crèdit, i que ho tornarà explicar en 
aquest cas fa èmfasi en el fet que l’augment dels càrrecs electes és una transferència 
entre partides que fins ara els regidors cobraven per assistència a les reunions i ara hi 
ha dues persones de l’equip de govern que tenen una dedicació d’unes hores i això vol 
dir alta a la SS i per tant els diners no sortiran del capítol 2 sinó del capítol 1, i com que 
aquest capítol no hi era es passa del 2 al 1 10.000€, però aquests 10.000€ ja hi eren 
no són de més. 
 
Pel que fa als aclariments del grup de la CUP diu que les obres del cementiri hi va 
haver en l’obra de construcció de nous nínxols algun extra. Pel que fa als carburants, a 
part de que cada any els subministres van pujar també passa que hi ha algun 
comptador que no està controlat i que es van fent lectures estimatives i desprès arriba 
la liquidació, diu que s’està intentant regularitzar tots els comptadors però encara hi ha 
casos d’aquests. 
 
El senyor Venanci Pellicer, President del grup de CiU demana poder contestar al 
senyor Oliveras. 
 
El senyor alcalde li dona la paraula i li demana que tanqui la intervenció. 
 
Pren la paraula el senyor Venanci Pellicer de CiU i contesta al regidor de la CUP i li diu 
que pot ser és ell que  no sap matemàtiques i que si al que es refereix és a un 
diferencia d’estalvi de 17.000€ i que si te algun dubte alhora d’interpretar-ho que li 
pregunti 
 
El senyor alcalde dona per tancat el torn d’intervencions i sotmet l’esmena a votació: 



 

 

11 

 
El senyor Díaz de CiU demana poder intervenir però l’alcalde diu que ja ho ha 
posat a votació i que el tema ja s’ha debatut prou.  
 
El senyor Diaz demana a la Secretària que consti ac ta que no ha pogut parlar. 

 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2010.-  
 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2010, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la Comissió 
Especial de Comptes en la reunió del dia 20 de juliol de 2010. 
Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 19-08-2011 i en el tauler d’edictes fins el dia 17-9-2011, complint amb el termini 
reglamentari establert  de quinze dies, i 8 més, durant els quals no s’han presentat 
reclamacions. 
 
Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR  el Compte General de l'exercici de 2010, rendit per l’Alcalde 
integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu informe 
emès el dia 20-7-2011.  
 
SEGON.-  Traspassar comptablement a patrimoni de l’ exercici actual per import de 
1.596.395euros. 
 
TERCER.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 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 com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en l'article 212 

VOTACIÓ I APROVACIÓ 
 
VOTACIÓ incorporació de l’esmena presentada per CiU: 
 
Vots a favor:   4 (grup CiU) 
Vots en contra:           8 (Grup socialista, CUP i ERC) 
 
Es desestima la incorporació de l’esmena per 8 vots en contra i 4 a favor. 
 
Votació del dictamen: 
 
Vots a favor: 8 (Grup socialista, CUP i ERC) 
Vots en contra: 4 (Grup de CiU) 
 
Queda el dictamen aprovat per 8 vots a favor i 4 en  contra. 
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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. 
 
No hi van haver intervencions el tema ja es va estudiar a la comissió de comptes i 
sotmès el dictamen a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 12 membres 
 
7.- DICTAMEN APROVACIÓ DECLARACIÓ COMPATIBILITAT DE  L’ARQUITECTE 
MUNICIPAL SENYOR SALVADOR TRAVESA.-  
 
Antecedents 

 
Vista la instància presentada el 22-7-2011 pel Sr. Salvador Travesa i Justo, funcionari 
interí de la plantilla d’aquest ajuntament, amb la categoria de Tècnic superior 
d’administració Especial, adscrit al lloc de treball d’arquitecte,  per mitjà de la qual 
demana la compatibilitat entre el seu lloc de treball i un segon lloc en el sector públic, 
com a arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Avià, que suposa una dedicació de 6 
hores setmanals el que és el 17,14% de la jornada; 

 
Atès que el lloc de treball que ocupa el senyor Salvador Travesa en aquest ajuntament 
té assignada una  jornada parcial amb una dedicació de 23 hores setmanals que 
suposa el 65,71% de la jornada; 

 
Atès que en data 25-7-2011 s'ha rebut informe de l’alcaldessa d’Avià, en què es 
manifesta que el càrrec exercit pel senyor Travessa no és retribuït en règim de 
dedicació  exclusiva. 

 
Fonaments legals 
 
- Articles, 3, 7 i 9 de la Llei 53/84 de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 

- Articles 321, 326,327, 33 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 

Sotmès a dictamen a la comissió informativa del Ple en sessió del dia 21 de setembre, 
aquest alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
PRIMER. AUTORITZAR  al Senyor Salvador Travesa i Justo la compatibilitat de 
l’activitat pública d’arquitecte a l’ajuntament d’Avià, amb la que desenvolupa com a 
funcionari de la plantilla d’aquest ajuntament, categoria de Tècnic superior 
d’administració especial, adscrit al lloc de treball d’arquitecte, amb una tipologia de 
jornada parcial. 

 
SEGON.  Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment de la jornada 
de treball establerta en aquest ajuntament, així com al fet que el càrrec exercit no 
haurà de ser retribuït en règim de dedicació exclusiva. 

 
TERCER. El senyor Salvador Travesa  està obligat a posar en coneixement d’aquest 
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada. 

 
No hi ha intervencions i sotmet el dictamen a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 
12 membres presents.  
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8.- DICTAMEN APROVACIÓ DENOMINACIÓ CARRERS DEL POLÍ GON 
INDUSUTRIAL “SOLERVICENS”  (Esmena a la totalitat p resentada per la CUP) 
 
En data 10 de juny de 2010 es va signar l’acta de recepció parcial de les obres 
d’urbanització del PP5, polígon industrial de Solervicens. És convenient que s’iniciï el 
procediment  amb la finalitat d’aprovar la denominació de les vies públiques d’aquest 
polígon. 

 
Considerant la importància que ha tingut en el municipi de Navarcles la indústria tèxtil i 
atès que es tracta de vies públiques situades en un polígon industrial, s’ha valorat que 
aquests nous carrers tinguin la seva denominació relacionada amb aquesta indústria 

 
Fonaments de dret 
 
- l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i  la Resolució 
de 9 d’abril de 1997, per la qual es regulen les instruccions tècniques sobre la gestió 
i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants. 

 
La Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 21-9-2011  eleva al Ple l’adopció 
dels acords següents: 

 
ACORDS 

 

PRIMER. APROVAR  la denominació dels carrers situats al polígon industrial de 
Solervicens, segons el plànol que consta a l’expedient amb els noms que tot seguit es 
relacionen i en base als antecedents més amunt esmentats: 

- Carrer del tèxtil 
- Carrer del cotó 
- Carrer del lli 
- Carrer de la seda 
- Carrer de la llana 

  

SEGON. NOTIFICAR a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, 
empreses i Organismes que puguin resultar afectats, com  ORGT, INE, Correus,i 
Cadastre. 

*** 
 
Esmena a la totalitat presentada pel grup CUP. Es t ranscriu l’esmena proposada: 
 
Coincidim amb la proposta de l’Equip de Govern en que els noms dels carrers del 
polígon industrial estiguin relacionats amb el sector industrial. Tanmateix, i a diferència 
de la proposta de l’Equip de Govern, considerem que els noms haurien de ser més 
significatius. En aquest sentit, des de la CUP proposem que siguin denominats en 
referència a reconeguts sindicalistes. 
 

Els noms de carrer proposats són: 

1. Salvador Seguí  

2. Buenaventura Durruti 

3. Frederica Montseny 
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4. Marcelino Camacho 

5. Nicolás Redondo 

Intervé el senyor Alcalde i diu que ja s’han explicat els motius pel quals es proposen 
els noms dels carrers i que per tant el seu grup creu que ha de mantenir la proposta, 
tanmateix no estarien en desacord amb la proposta que es fa des de la CUP, llevat del 
cas de Nicolàs Redondo que encara es viu i atès que en el futur hi hauran més carrers 
proposa que s’adopti el compromís de que formin part d’una bossa de possibles noms 
i quan s’hagi de posar un de nou es tinguin en compte, i per tant no sotmetre  aquesta 
esmena a votació si no que es recull la proposta per un futur. 
 
El representant de la CUP hi va estar d’acord. 
 
Intervé la portaveu ERC i diu que en un ple de novembre de 2006 es va acordar que 
els futurs noms de carrers serien  noms de dones. 
 
Respon l’alcalde i diu que efectivament ja estaven al cas d’aquest acord i que de fet ja 
es va complir quan l’any passat al carrer 133 se’l va denominar Montserrat Roig, però 
que tal com ha dit el senyor Serra també s’han de tenir en compte d’altres criteris i s’ha 
cregut que en una zona industrial era més escaient utilitzar noms relacionats amb la 
indústria. 
 

 
9.- DICTAMEN APROVACIÓ DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT D E 
L’AJUNTAMENT A L’ENTITAT “XARXA DE POBLES I CIUTATS  CAP A LA 
SOSTENIBILITAT”.-  
 
Atès que el municipi de Navarcles és membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 
 
Atès que s’ha iniciat un nou mandat Corporatiu, procedeix designar el representant 
d’aquest ajuntament a l’Assemblea General d’aquesta associació. 
 
L’alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Designar el Sr. RAMON SERRA i MILLAT com a representant de l’Ajuntament de 
Navarcles  a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

 
INTERVENCIONS 
 
La portaveu d’ERC pregunta quantes plaques fotovoltaiques i plaques solars s’han 
instal·lat en els edificis municipals. 
 

Votació del dictamen: 
 
Vots a favor: 10 grup socialista i CiU 
Abstencions: 2 CUP i ERC 
 
El dictamen resulta aprovat per 10 vots a favor i 2  abstencions. 
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Contesta el senyor Alcalde i diu que li aconsella que parli amb l’enginyer  municipal 
que li explicarà que no sempre és convenient la utilització de plaques, com és el cas 
d’uns vestidors al camp de futbol ja que a l’època que s’utilitza més l’aigua calenta és 
quan precisament no fa tant de sol. 
 
VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 11 (grup socialista, CiU i CUP) 
Vots en contra: 1 ERC 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per 11 vots a favor i 1 abstenció. 
 
ASSUMPTES D’URGÈNCIA.-  
 
Es sotmet a aprovació la urgència, s’aprova per UNA NIMITAT 
 
ACEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER L ’ESCOLA 
BRESSOL TINET CURS 10-11 
 
Vista la comunicació del Departament d’Ensenyament  rebuda el dia 23-9-2011 que 
comuniquen l’import de la subvenció pel finançament de la despesa corrent pel 
funcionament de les places de Llar d’infants curs  2010-2011. 
Atès que per tal de rebre la subvenció s’ha de signar el conveni regulador i adoptar 
l’acord d’acceptació que no pot ser més tard del dia 7 de novembre. 
 
Aquest  Alcalde dins el tràmit d’assumptes sobrevinguts del ple del dia 28-9-2011 i 
prèvia l’aprovació de la urgència, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR  la subvenció per import de 160.000,00€, atorgada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat a la corporació local de Navarcles, 
destinada al sosteniment de les places públiques de llars d’infants pel curs escolar 
2010-2011. 
 
Segon.- FACULTAR  al senyor alcalde per la signatura de l’oportú conveni. 
 
Tercer.-  Traslladar certificat d’aquest acord juntament amb la documentació exigida al 
Servei de Règim Econòmic i administratiu de la Direcció General de Centres Públics, 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a la Intervenció 
municipal. 
 
No obstant el Ple decidirà. 
 
 
Esmena presentada pel grup municipal CUP: 
 
Quart.- MANIFESTAR la disconformitat amb la reducció de l’import de la subvenció.  
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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, SESSIONS 21/7,4/8, 1/9 i 
resolucions d’alcaldia del número 2011227 fins al 2 011272  queda substituïda 
l’obligació de donar compte al Ple de tots els acor ds en virtut del lliurament de 
les actes que s’ha fet als portaveus dels grups mun icipals en compliment de 
l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, re guladora 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 R eglament Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i  resolucions 
d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal  i d’altres que la legislació 
estableix aquest tràmit. 
 
B 1.4 MOCIONS 
 
 
B 1.4.1 MOCIÓ UNITÀRIA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS  SOBRE IMMERSIO 
LINGUISTICA.-  
 
Les regidores i els regidors sotasignats en qualitat de portaveus dels grups de PSC, 
CiU, CUP i ERC exposen: 
 
“El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 
anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat 
d’oportunitats.  
 
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot la complicitat i 
l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment 
el benefici de l’infant per sobre de tot.  
 
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel 
High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
 
No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, 
competent, on el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats 
idèntics a la resta del’estat –tal com estableixen els informes PISA, que avalua 

VOTACIÓ I APROVACIÓ 
 
 
VOTACIÓ incorporació esmena CUP 
 
Vots a favor: 9 (grup socialista, CUP, ERC i 1 CiU)  
Vots en contra: 3 (grup CiU) 
aprovada la incorporació d l’esmena per 9 vots a fa vor i 3 en contra. 
 
Sotmès al dictamen a votació amb l’esmena incorporada es va aprovar per 
UNANIMITAT dels 12 membres presents. 
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internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE) i garanteix el coneixement  
d’una tercera llengua.  
 
El TSCJ en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al 
Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL 1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II 
el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya). 
 
Per tot això, acordem: 
 
Primer.-  Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que 
suposa aquesta ofensiva jurídica.  
 
Segon.-  Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, 
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte 
els reptes plantejats per la societat del s XXI, amb un alumnat que compta amb més 
de 100 llengües d’origen. 
 
Tercer.-  Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, des 
dels estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la 
Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar 
les tesis dels experts en aquesta qüestió. 
 
Quart.-  Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la 
ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat que, 
enter d’altres coses, convoca una concentració davant els ajuntaments el dilluns 12 de 
setembre a les 19 hores.  
 
Cinquè .- Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat 
somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar 
Municipal.  
 
Sisè.-  Donar suport a les accions que realitzin les escoles de Navarcles en defensa 
de la immersió lingüística. “ 
 
Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT.   
 
B 1.4.2 MOCIO CIU SOBRE MAL ESTAT DEL SOLAR DE DRES CA.-  
 
Defensa la moció  sobre el mal estat deixadesa i risc de foc del solar de DRESCA, el 
president del grup de CiU senyor Venanci Pellicer 
 
“Per una millora de l’entorn que rodegen els solars i edificis de DRESCA, ja que aquets 
finca resta enun deplorable estat d’abandonament, proposem: 
 

a) Fer una visita visual conjunta amb l’Alcalde des de l’exterior i també des de 
l’interior del recinte de DRESCA, observar la deixades i abandonament en que 
es troba aquest lloc, ja que dona una imatge de falta de sensibilitat i 
responsabilitat, tant per part dels responsables concursals com per el propi 
Govern municipal per mantenir la bona imatge de Navarcles. Diàriament 
desapareixen cornises metàl·liques, marcs de finestres, vidres trencats, 
persianes i portes arrencades, etc... 
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b) Per evitar el risc de foc per la gran vegetació existent que ha crescut d’una 
manera descontrolada, exigim una neteja d’aquestes plantes, herbes o fins i tot 
arbres de forma immediata. 

 
c) Neteja de restes de plàstics, fustes, matèries tèxtils (borres) i accessoris 

industrials, a fi de donar una imatge pulcra en concordança amb l’entorn. 
 

d) Repassar els tancaments de l’entorn fets malbé per vandalisme i robatoris.  
 

e) Totes aquestes accions de neteja de DRESCA que comporten unes importants 
despeses, el Govern municipal té d’exigir de manera immediata als 
Administradors concursals perquè les facin efectives ja que la venda de 
maquinaria i instal.lacionshan generat un important quantitat de diners que ells 
administren.  

 
f) Dotar de una vigilància esporàdica diàriament per la Guàrdia municipal, 

informant aquesta de qualsevol actuació vandàlica que es produeixi amb càrrec 
als Administradors concursals.  

 
g) Recordar que si aquesta finca es deteriora, també es deteriorarà l’interés de      

possibles compradors per adquirir-la, perjudicant-ne tots els obrers afectats  
per el tancament ja que les seves indemnitzacions monetàries derivaran de la 
quantitat de la venda d’aquests immobles.  

 
Es per tot això que el Grup municipal de CiU presenta aquesta llista de punts per 
evitar aquest deteriorament a la zona central del nostre poble. “ 

 
Esmena a la totalitat presentada pel grup socialist a: 
 
Per una millora dels edificis i solars de DRESCA, ja que aquesta finca resta en un 
deplorable estat d’abandonament el Ple acorda: 
 

1. Fer arribar als administradors concursals el mal estat per l’estat de conservació 
del solar de DRESCA i exigeix als esmentats administradors que netegin la 
malesa forestal per evitar el risc de foc, que netegin les restes de plàstic, 
fustes, matèries tèxtils (borres) i accessoris industrials, vetllar pels tancaments 
a fi d’evitar robatoris i actes vandàlics. 

2. Fer arribar aquest acord als administradors concursals 
 
Votació esmena 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
B1.4.3 MOCIÓ SOBRE UNA POSSIBLE SOLUCIÓ AL PAVELLÓ  
 
El president del grup de CiU senyor Venanci Pellice r presenta una moció arrel de 
les accions realitzades com la visita al pavelló de Tortosa i Camarles i la posterior 
proposta d’altre visita a les instal·lacions de Dresca a Navarcles per buscar una solució 
al pavelló. 
 
“Entenem que la pràctica de l’esport és una activitat a la vegada però a la vegada  
formativa, educativa i en benefici de la salut de les persones. 
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Navarcles des de fa molts anys ha disposat de un pavelló per la pràctica de diferents 
esports que al seu inici era inclús superior a les necessitats que es tenien però ha anat 
quedant antiquat i obsolet. 
 
Que a més de l’actual pavelló presenta deficiències estructurals que cal esmenar per 
gaudir de la instal·lació actual fins que no es disposi d’un altre.  
 
Que el nou pavelló ha de complir uns requisits que l’actual no té i que s’ha de projectar 
correctament amb funció dels requeriments i la capacitat de realització futura.  
 
Que les intencions cal materialitzar-les i concretar-les en pro de la eficiència i el bon us 
del temps i els recursos econòmics.  
 
Per tot això acordem 
 

1. Definir i consensuar un PROJECTE involucrant totes les entitats esportives que 
en fan ús i/o en faran (i altres si es considera necessari). 

2. Valorar ubicacions possibles i costos de cadascuna d’elles.  
3. Analitzar i definir la capacitat de inversió en els propers 4 anys per abordar el 

projecte.  
4. Situar la inversió on li correspon dins del pla de inversions previstes per veure 

si es pot dotar de recursos que a priori potser eren d’un altre projecte. 
5. Convocar les entitats esportives, els membres de la corporació municipal i 

algun  expert extern per presentar el projecte, veure viabilitat i decidir execució.  
6. Definir les actuacions  de manteniment necessàries en l’actual pavelló que 

permetin fer-ne ús amb seguretat fins disposar del nou.  
 
 
ESMENA A LA TOTALITAT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPA L SOCIALISTA 
A LA MOCIO DEL GRUP DE CiU SOBRE EL PAVELLÓ DE NAVA RCLES 
 
 
L’administració pública té una lògica de funcionament totalment diferent a la de 
l’empresa privada, especialment perquè ha de garantir la igualtat d’oportunitats entre 
totes les parts. És per això que demana una estratègia de llarg termini en la resolució 
dels problemes. 
 
L’any 2007, preveient la necessitat de terrenys per ubicar una zona esportiva, es va 
iniciar una modificació de Normes que havia de permetre de tenir més terrenys a la 
zona de la Pista d’Atletisme. Gràcies a això avui tenim terrenys per valorar si són els 
idonis pel nou pavelló. 
 
El 2008 s’aprovava el MIEM o pla esportiu de Navarcles que marca les necessitats 
esportives de la població segons criteris aprovats per la Generalitat i que ens havia de 
permetre accedir a les subvencions del Consell Català de l’Esport. 
 
El 2008, després d’haver millorat el camp de futbol, es va encarregar a l’arquitecte 
Pere Santamaria uns estudis previs de remodelació de l’actual pavelló. És en aquest 
procés que es fa l’estudi de resistència de l’estructura del Pavelló i surt que la durada 
de l’equipament té una data limitada (tant l’estudi com el projecte va ser finançat al 
100% per la Diputació de Barcelona). 
 
Aquest estudi canvia totalment les perspectives: la inversió que s’ha de fer a la coberta 
i la remodelació costa igual com un pavelló nou. Què cal fer a partir d’aleshores? 
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Es posen en marxa dues iniciatives: a/ encarregar el projecte de millores del pavelló 
actual per garantir-ne la seguretat (pagat al 100% per la Diputació de Barcelona) i en 
aquests moments s’està realitzant la primera fase. 
 
b/ respondre la pregunta de si cal un nou pavelló i a on. L’anterior legislatura les 
converses entre els grups ja va concloure que calia un pavelló nou en una ubicació 
diferent i deixar l’actual com una futura sala polivalent per activitats diverses com ha 
vingut fent fins ara. 
 
Presa aquesta decisió calia decidir on s’havia de fer el nou i en aquest entorn sorgeix 
la possibilitat d’utilitzar una nau de Dresca que té l’avantatge de que és cèntrica, a 
prop de molts equipaments –escoles, piscines i CAP- i en el que hi cabrien altres 
instal·lacions esportives (piscina coberta i equivalent). Tot això en un entorn de que el 
cost d’un pavelló nou –segons els tècnics de la Diputació i experiències d’altres 
municipis- era de 3 milions d’euros. 
 
Per explorar aquesta solució la Diputació de Barcelona encarrega un estudi de 
viabilitat i de costos a un equip d’arquitectes que s’ha distribuït entre els grups 
municipals i entitats. 
 
En aquest procés d’exploració de les dues solucions, apareix la informació de 
l’existència de pavellons que estan sortint per un preu d’1,5 milions d’euros. L’equip de 
govern –partint d’altres experiències de conèixer de primera mà els equipaments i 
conscient que podrien haver-hi mancances- organitza una visita a Tortosa i Camarles 
per veure’ls in situ. La conclusió es que la crisi ha reduït els preus, però que un pavelló 
nou amb les comoditats necessàries, inclou costos no incorporats en aquest cas. 
 
En aquests moments tenim tots els inputs necessaris per poder prendre una decisió 
sobre on s’ha de fer el nou pavelló i és el que s’ha de fer en les properes setmanes. 
Un cop fet això caldrà treballar per analitzar quina és la forma constructiva més 
correcte i procedir a encarregar el projecte de pavelló i a estudiar les formes de 
finançament. 
 
Aquest procés de maduració d’una decisió s’ha fet conjuntament amb els grups 
municipals, les entitats esportives i tècnics de l’ajuntament i de fora a qui s’ha demanat 
el parer i creiem que aquest és el camí que s’ha de continuar. 
 
Es per tot això que proposem a l’Ajuntament de Navarcles l’adopció del següent acord: 
 
1/ Continuar el procés engegat entre grups municipals, entitats i tècnics per prendre la 
decisió d’on fer el pavelló. Prendre aquesta decisió en un termini de dos mesos. 
 
2/ Mantenir la mateixa participació i consensuar amb aquest agents les decisions que 
afectin al projecte executiu, estratègia de finançament i seguiment del procés de 
construcció del nou equipament. 
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B 1.4.4 MOCIÓ SOBRE GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA ARR AN DEL 
MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES. 
 
El grup municipal de CIU va presentar la següent MO CIÓ que es defensada pel 
seu president Venanci Pellicer: 
 
“Amb la voluntat d’aprofitar el nostre entorn per millorar la generació d’activitat 
econòmica al poble de Navarcles pel que fa al Monestir de Sant Benet de Bages i les 
instal·lacions del seu voltant,  
 
Reconegut que Sant Benet és un lloc únic amb una gran capacitat d’atracció de 
persones de fora que enguany ha augmentat respecte a l’any 2010 i la previsió és de 
creixement. Durant els mesos de juliol i agost van visitar Sant Benet més de 19.000 
persones.  
 
Que la proximitat de Navarcles fa que el nostre poble pugui ser des d’una via d’accés 
fins a una prolongació de la oferta de Sant Benet als visitants. 
 
Que Navarcles pot i te de treure profit de la seva privilegiada situació geogràfica. 
 
Per aixó acordem: 
 

1. Posar de forma immediata un rètol de Navarcles just després del pont del riu 
Llobregat que permeti a tothom identificar on és.  

2. Crear un Comitè d’estudi per plantejar propostes, activitats, marketing 
corresponent i que en un període de no més de tres mesos en puguin debatre, 
definir les actuacions i posar-les en marxa.  

3. Nomenar un interlocutor per tractar amb l’ajuntament de Sant Fruitós i amb 
l’empresa gestora de Sant Benet per veure possibilitats de col·laboració i 
sinergies. “ 

 
ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP SOCIALISTA A LA MOCI O DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA PROMOCIÓ DE SANT BENET 
 
 
Per l’ajuntament de Navarcles l’oportunitat de Sant Benet ha estat sempre present i en 
els darrers anys s’han desenvolupat diverses accions en aquest sentit: 

VOTACIÓ ESMENA 
 
Vots a favor: 8 (grup socialista, CUP i ERC) 
Vots en contra: 4 (CiU) 
 
L’esmena a la totalitat queda aprovada per 8 vots a  favor i 4 en contra 
 
L’alcalde sotmet a votació la moció, la secretària estima que no cal ja que 
l’esmena és a la totalitat per tant la moció que qu eda aprovada és la que ha 
presentat el grup socialista, tanmateix segons el c riteri majoritari es sotmet a 
votació la moció del grup socialista i dona el segü ent resultat: 
 
Vots a favor: 8 
Abstencions: 4 
 
Queda aprovada la moció presentada pel grup sociali sta per 8 vots a favor i 4 en 
contra. 
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1/ 2002. Pla de participació amb els agents socials per debatre l’oportunitat de Sant 
Benet en el futur (realitzat per l’empresa Transversal) 
 
2/ Creació l’any 2003 de Monacàlia, per relligar i identificar més la relació Sant Benet-
Navarcles.  Creació dels cursos gastronòmics de cuina monacal amb la participació de 
Fundació Alícia. En aquests cursos hi col·labora tota la restauració local. 
 
3/ Prospecció sobre la creació d’un Museu local que complementés l’oferta de Sant 
Benet. 
 
4/ Participació activa en el procés de selecció de personal. Es fa des de Navarcles. 
Cooptació de gent de Navarcles a partir de la mateixa gent que hi treballa.  Edició d’un 
Ajuntament informa informant de les oportunitats de feina. 
 
5/ Senyalització de Món Sant Benet dins de la senyalització de Navarcles. 
 
6/ Creació del logo “Navarcles, a tocar Món Sant Benet” utilitzat en els diferents 
recursos turístics. 
 
7/ Obertura del Camí del Riu des del Parc del Llac fins el Pont Vell i estudi paisatgístic 
per si es pot obrir el camí per la banda de la fàbrica del Riu. Contactes amb Sant 
Benet per obrir el camí del Riu per l’altra banda. 
 
8/ Gestions per aconseguir el camí de Sant Jaume passi per Navarcles i Sant Benet. 
 
9/ Posada en marxa de l’àrea d’autocaravanes, precisament per acollir un altre perfil 
de visitants. Potenciació de la trobada d’autocaravanes dins de Monacàlia. 
 
10/ Pla de Comerç en el que es fixen diferents estratègies per abordar l’aprofitament 
d’aquesta oportunitat. 
 
11/ Desenvolupament de recursos locals (ruta de les Fonts i ruta de les Cingleres) per 
oferir als visitants de la zona. 
 
12/ Etc. Etc. 
 
L’activitat en aquest camp ha estat molt intensa i segurament es poden dur a terme 
altres iniciatives.  La nostra voluntat és continuar aprofitant aquest recurs amb totes les 
seves possibilitats i és positiu que tots els grups municipals hi col·laborin.  
 
Per tot això proposem a l’Ajuntament de Navarcles que adopti els següents acords: 
 
a/ Nomenar a l’alcalde de Navarcles i responsable de l’àrea de Turisme perquè 
continuï les gestions ja començades amb l’ajuntament de Sant Fruitós, Món Sant 
Benet i altres institucions. 
 
b/ Crear una comissió interna formada per tots els grups municipals, que serà 
presidida pel regidor de CiU Venanci Pellicer, per plantejar propostes i iniciatives per 
aprofitar millor aquesta oportunitat que és Món Sant Benet. 
 
Votació esmena: S’aprova per UNANIMITAT 
 
B 1.4.5 MOCIÓ SOBRE COL·LOCACIÓ PANELLS INFORMATIUS  PER APROPAR 
L’INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 
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Moció presentada pel Grup municipal de CiU 
 
 
“Donada la importància que te per el ciutadà estar ben informat de com es decideixen i 
es realitzen les actuacions al seu poble i a que es destinen els seus diners, el grup 
municipal de CIU proposa    al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de la següent moció 
 
 
Els canals de comunicació actuals són clarament millorables a fi i efecte que la majoria 
dels ciutadans coneguin millor que fan i com les persones governen el municipi. 
 
La informació i transparència ha estat un argument important enla campanya electoral 
per part de tots al qual ens correspon tant per part de l’equip de govern com per 
l’oposició fer front a les nostres paraules i compromisos.  
 
Per tot això acordem: 
 

1. Col·locar entre 6 i 8 panells informatius repartits per diferents indrets del poble 
que siguin adients per la finalitat, que permetin apropar al ciutadà la informació. 

2. Que les actes dels plens municipals si col·loquin, no més enllà d’una setmana 
de la realització del ple.  

3. Que els panells disposin d’un espai a fi i efecte que els grups municipals i/o 
regidors de la oposició puguin exposar els seus punts de vista sobre els 
aspectes locals.  

4. Que la col·locació d’aquests panells no vagi més enllà de 3 mesos. “ 
 
 
ESMENA ALS ACORDS QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA A  LA 
PROPOSTA DE PANELLS PRESENTADA PEL GRUP DE CiU 
 
 
1/ Col·locar dues cartelleres més en llocs a determinar per poder ampliar els punt 
d’informació als ciutadans. 
 
2/ Encarregar al grup de CiU la recerca de pressupostos i preus de cartelleres i 
elaborar una proposta d’ubicació d’aquestes noves cartelleres. 
 
3/ Un cop elaborada la proposta i amb el vist i plau de tots els grups l’equip de govern 
procedirà a la seva compra i col·locació, d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 
 
El senyor Venanci Pellicer demana que hi hagi la possibilitat de que els grups 
municipals hi puguin col·locar la seva informació, s’acorda que el grup de 
Convergència faci la proposta 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa l’esmena presentada pel grup socialista s’a prova per UNANIMITAT amb 
la petició del regidor senyor Pellicer sobre la pos sibilitat de penjar-hi informació 
dels diferents grups municipals. 
 
B 1.4.6 MOCIÓ PER A SUPORT I APLICACIÓ DE LES PETIC IONS DELS 
INDIGNATS 
 
Es deixa pendent per redactar un text que es pugui subscriure per tos els grups. 
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B 1.4.7  MOCIÓ PER L’EXPOSICIÓ ORAL DEL COMPTE GENE RAL  
 

Des de la CUP estem convençuts de la importància i necessitat d’una major 
transparència de les activitats del consistori, amb la finalitat, d’una banda, d’assegurar i 
millorar el compliment de les pràctiques de l’Ajuntament i, de l’altra, facilitar el 
coneixement per part dels navarclins\es de les qüestions tractades per aquesta 
institució. La transparència en aquest sentit pot entendre’s com una mesura per 
incrementar la democratització de l’Ajuntament i per incentivar un major interès i 
participació de la població de Navarcles en la vida política del poble. 

En dels àmbits en els que pot millorar-se la transparència és el relacionat amb 
el Compte General del Pressupost. Actualment, i d’acord amb allò que estableix el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Navarcles, del Compte General n’és 
informada la Comissió Especial de Comptes, òrgan que l’examina i estudia (art.35.1). 
Així mateix, el Compte General és sotmès a informació pública, amb l’objectiu que la 
població pugui consultar-lo, fer-hi reclamacions i al·legacions (art.35.3).  

En relació a aquest darrer aspecte, des de la CUP considerem que no és 
suficient l’actual procediment, donat que es podria facilitar molt més la comprensió del 
Compte General per part de la població i, consegüentment, les seves possibles 
reclamacions i al·legacions. 

Per últim, tenint en compte: 
- que el Compte General del Pressupost és un document de caràcter molt 

tècnic,  
- que l’elabora l’interventor, que té per funció la gestió tècnica del pressupost, 
- i que, a més, l’actual interventor, Albert Vilajoana, sap fer comprensible el 

Compte General (tal i com quedà demostrat en la darrera sessió de la 
Comissió especial de Comptes del 20 de juliol de 2011). 

 
És per tot això que proposem: 

 
6. Fer un acte d’exposició oral pública del Compte General del Pressupost, 

anualment, a càrrec de l’interventor municipal.  
7. Dur-lo a terme durant el període d’informació pública. 
8. En el cas concret del Compte General de 2010, donat que ja ha passat dit període, 

que es realitzi de totes maneres abans d’acabar l’any 2011. 
 

INTERVENCIÓ Interventor  el la qual expressa que no te cap inconvenient per fer una 
exposició pública dels comptes però que entén que el lloc adequat és el ple de la 
corporació i els plens són públics, però que atès que estan a inici de legislatura 
s’avindria a fer una exposició pública sense que vulgui dir que tots els temes 
econòmics hagi de fer el mateix. 
 
L’alcalde proposa que no es voti ja que es tracta m és d’un prec i que a més és la 
voluntat del funcionari per accedir o no. 
La moció doncs no es sotmet a votació. 
 
B 1.4.8  MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA 
 
 

Enguany es compleixen 80 anys de la instauració de la Segona República 
espanyola i els 75 anys del cop d’estat feixista que el Juliol de 1936 va donar lloc a 
l’inici d’una sagnant i traumàtica Guerra Civil. La victòria del bàndol feixista encapçalat 
per Francisco Franco i altres generals de l’exèrcit espanyol va significar el final de la II 
República i de tots els avanços socials i nacionals que s’havien aconseguit. Recordar 
aquests fets contribuir a tancar una ferida que avui encara sagna. La pròpia naturalesa 
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de la transició va imposar la llei del silenci sobre un cop d’estat, una guerra i una 
repressió que en certa manera ha arribat fins avui. L’afer Garzón o les dificultats per 
exhumar fosses comunes són una mostra viva de les dificultats que encara avui hi ha 
per fer justícia. 

 
Des de la CUP volem instar a l’ajuntament de Navarcles a aprofitar aquests 

aniversaris per commemorar i recordar la II República i a tots i totes aquelles que 
varen lluitar per defensar els drets i les llibertats socials i nacionals. 

 
És per tot això que proposem: 

 
Fer un acte de commemoració de  la Segona República i de l’esclat de la Guerra 
Civil abans de final d’any 
Que l’acte inclogui el canvi de nom de la “Plaça General Prim” pel de Plaça de la 
República”. 
Instal·lar a la mateixa plaça una placa amb el següent text: “A 75 anys de l’esclat 
de la Guerra Civil (1936-1939) continuem recordant a totes i tots aquells 
antifeixistes que lluitaren per la llibertat i la justícia social.” 

 
 
ESMENA PARCIAL A LA MOCIO DE LA CUP SOBRE LA CONMEM ORACIÓ DE LA 
SEGONA REPÚBLICA 
 

1. Fer un acte de commemoració de la II República i l’esclat de la Guerra Civil 
abans d’acabar l’any. 

 
2. Tenir en consideració en el proper catàleg de noms de carrers la proposta de 

dedicar un carrer al record de la II República. 
 

 
MOCIONS Grup ERC:  

 
B 1.4.9 MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLI C  
 
L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar 
bàsic com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un 
sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò 
essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les 
persones, a tots els catalans i a totes les catalanes.   
 
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un 
creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable 

Votació esmena parcial 
 
Vots a favor: 10 (grup socialista i CiU) 
Vots en contra: 2 (CUP i ERC) 
 
Queda aprovada la incorporació de l’esmena parcial per 10 vots a favor i 2 
abstencions, es sotmet a votació la moció esmenada dona el següent resultat: 
 
Vots a favor: 10 (Grup socialista i CiU) 
Abstencions: 2 (CUP i ERC) 
 
Queda aprovada la moció amb l’esmena incorporada pe r 10 vots a favor i 2 
abstencions 
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cal tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els 
desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea. 
 
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la 
despesa, sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o 
els professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques. 
Pensem, també, que aquesta racionalització passa essencialment per escoltar els 
professionals. D’aquí que Esquerra Republicana de Catalunya presentés i, 
posteriorment, s’aprovés, una moció en el Parlament de Catalunya demanant 
promoure i consensuar un pacte nacional per a la salut.  
 
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han provocat 
que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els seus drets a la 
salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts Centres d’Atenció Primària 
en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), o com molts hospitals s’han vist 
empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures que comporten un augment de 
les llistes d’espera.  
 
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les 
característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que 
s’hi presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos 
necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model 
privatitzador i excloent.     
 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa els següents acords: 
 
 

1. MANIFESTAR el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un 
dels pilars bàsics de l’Estat del benestar com és el sistema sanitari públic i 
universal. 
 
2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema 
sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut 
a tota la ciutadania. 
 
3. Demanar al Departament de salut de la Generalitat de Catalunya el màxim 
consens i diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de 
prendre determinades noves fites en l’àmbit sanitari. 
 
4. fer arribar aquest acord al Departament de salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

 
 
Grup de CiU proposa suprimir el punt 1 de la moció 
 



 

 

27 

 
B 1.4.10 MOCIÓ PER ENTRE ALTRES ACCIONS  CONVOCAR L ’ÒRGAN RECTOR 
DEL  CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT BAGES -
SOLSONÈS,SOBRE ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS SANITARIS . 
 
L’atenció sanitària a la comarca del Bages és estructurada segons la seva població en 
un àmbit urbà (Manresa, capitat de comarca) i en diferents àmbits rurals. 
 
La Fundació Sanitària Althaia és l’encarregada de l’assistència hospitalària comarcal 
(segon nivell assistencial). 
 
A l’àmbit rural i des del desplegament de la Reforma de l’Atenció Primària, l’assistència 
sanitària s’estructura en Equips Pluridisciplinaris que desenvolupen la seva tasca en 
els Centres d’Atenció Primària (CAPs) dels municipis. Sovint i com és propi de l’àmbit 
rural el CAP és ubicat a la població amb major nombre d’habitants, però alhora hi ha 
diversos consultoris locals on es passa consulta per acomplir un dels principis 
bàsics de l’atenció primària: apropar els serveis a  la població. 
 
L’Atenció Primària de Salut representa el primer nivell de contacte de les persones, la 
família i la comunitat amb el Sistema Català de Salut, portant el més a prop possible 
l’atenció de salut al lloc on resideixen i treballen les persones, i constitueix el primer 
element d’un procés permanent d’assistència sanitària.  
 
Com a filosofia, assumeix el dret a la salut en el marc dels principis fonamentals de les 
persones i ha de respondre en tot moment a criteris de justícia i igualtat en l’accés, 
dret que s’ha de fer extensiu a tots els ciutadans amb independència de qualsevol altre 
factor. Aconseguir un òptim nivell d’accessibilitat als serveis sanitaris és un dels 
objectius irrenunciables de l’Atenció Primària de Salut (APS). 
 
L’equip de salut (d’atenció primària és l’estructura organitzativa i funcional constituïda 
pel conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que desenvolupen de forma 
continuada i compartida les funcions i activitats de l’APS en el sí d’una c omunitat 
determinada, definida demogràficament i geogràficam ent.  
 
Amb el desplegament de l’atenció primària a la nostra comarca, l’adscripció de la 
població als equips de salut en l’àmbit rural o semirural van ser definides pels 
municipis i els termes municipals que els conformen.  
 
L’atenció a les urgències  en període nocturn, caps de setmana i festius i en l’àmbit 
rural o semirural són assumides per l’equip d’Atenció Primària, aquest fet assegura el 
“continuum assistencial”, l’accessibilitat i la pro ximitat dels ciutadans amb els 
seus referents sanitaris.  

Sotmet a aprovació  l’esmena de CiU: 
 
Vots a favor: 4 (CiU) 
Vots en contra: 8 (grup socialista, CUP i ERC) 
 
Queda desestimada l’esmena de CiU de suprimir l’apa rtat 1. 
 
Es sotmet a votació la moció: 
 
Vots a favor: 8 (Grup socialista, CUP i ERC) 
Abstencions: 4 (CiU) 
 
Aprovada la moció per 8 vots a favor i 4 abstencion s 
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Les característiques de la població rural (envelliment de la població, nuclis petits, 
dispersos i isolats, comunicacions sovint dificultoses i distàncies més llargues) són un  
factor fonamental a tenir en compte a l’hora de donar assistència urgent, ja que els 
sanitaris que treballen al territori adscrit són responsables de donar assistència urgent, 
ja que els sanitaris que treballen al territori adscrit són responsables de donar 
assistència en aquest àmbit, coneixen per la quotidianitat de la seva feina el territori i la 
població.  
 
El II Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 1606/206, pactat entre l’ICS (Institut 
Català de la Salut) i els agents sindicals aprova la reordenació dels serveis 
assistencials de salut en règim d’urgències i d’atenció continuada i les urgències de 
base territorial a l’atenció primària de l’ICS i que es dissenya en base a una nova 
territorialització, funcionament i coordinació en la prestació d’aquests serveis, de forma 
que s’aprova entre d’altres mesures la creació d’uns nous dispositius assistencials.  
 
En el darrer mes (període de vacances), s’haposat de manifest la intenció d’anul·lar el 
servei d’urgències/atenció continuada pel que fa a les ABS (Àrees Bàsiques de Salut ) 
de Cardona-Montmajor i Navàs Balsareny-Gaià amb el tancament dels seus CAPs 
(Centres d’atenció Primària) per reubicar-los als CAPs de Súria i Sallent, 
respectivament.  
 
Des d’Esquerra es vol fer palès que, tractant-se de zones més allunyades de nuclis 
urbans on són ubicats els hospitals i on predomina la població de característiques 
rurals, cal considerar prioritari el servei sanitari que es desenvolupa en aquests CAPs, 
justament per la seva condició i condicionants de la dispersió pròpia de l’àmbit rural . 
 
El Govern Territorial de Salut, en aquest cas el Govern Territorial de Salut del Bages 
Solsonès és l’òrgan encarregat de coordinar i consensuar les accions preses pel 
Departament de Salut.  
 
En el seu article 15.1 dels estatuts es determina que el consell rector es reunirà en 
sessió ordinària com a mínim tres vegades a l’any. 
 
Atès que enguany no s’ha convocat cap reunió d’aquest òrgan.  
 
 

1. INSTAR a la conselleria de Salut que compleixi amb els Estatuts del Consoci 
del Govern Territorial de salut Bages-Solsonès i amb caràcter urgent es 
convoqui el seu òrgan rector, perquè es puguin avaluar les accions a prendre i 
que no resultin discriminatòries pel que fa a l’accessibilitat dels serveis 
sanitaris. 
 
2. que els canvis i/o reformes del Pla Funcional que es proposa comptin amb 
un ampli consens dels municipis afectats i dels professionals de la salut, 
després d’escoltar i incorporar si s’escau, els suggeriments que puguin millorar 
i/o perfeccionar. 
 
3. Traslladar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller de salut, al Director del Servei català de salut, a la Gerència de la 
regió sanitària Catalunya Central del Servei Català de Salut i a la Presidència 
del Col·legi de Metges de Barcelona i al Consell Comarcal del Bages.  
 

 
Sotmesa la moció a votació s’aprova per UNANIMITAT 
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B 1.4.11 MOCIÓ RETRANSMISSIÓ PLENS PER WEBCAM. 
 
Ja som al segle XXI, i hem d’aprofitar els avenços tecnològics per acostar 
l’administració pública al ciutadà. 
 
Entenem que en època de dificultat econòmica no es puguin fer grans inversions 
tecnològiques ni audiovisuals, però si inversions que no son cares i que se’n podria 
treure una altíssima rendibilitat. 
 
També s’ha de tenir en compte la gent amb problemes de mobilitat, o amb dificultats 
horàries, que tenen tot el dret de participar i conèixer activament la vida política de 
Navarcles. 
 
Acordem: 
 
- Que es creï i es dissenyi un operatiu per tal de poder fer arribar a tothom qui ho 

desitgi, a traves del web de l’Ajuntament de Navarcles, la retransmissió 
completa de tots els Plens municipals amb webcam. 
 

- És una manera més d’arribar a tothom, de fer una administració pública àgil, 
transparent, informativa, propera, i a molt baix cost. 
 

Esmena presentada pel grup socialista 
Laura Castell  portaveu del grup socialista presenta la següent esmena 
 

1. Estudiar la possibilitat de retransmetre els plens a través de la WEB i per la 
tècnica Web cam a fi de millorar la comunicació als ciutadans. 

2. Encarregar al grup d’ERC que reculi la informació necessària a nivell de costos 
i del  pla de funcionament i instal·lació, a fi de poder valorar les possibilitats de 
posar en marxa aquest servei. 

3. Un cop recollida tota la informació la Junta de Portaveus valorarà com es tira 
endavant la iniciativa. 

 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel grup soci alista s’aprova per 
UNANIMITAT 
 
Queda aprovada la moció amb l’esmena del grup socia lista  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor alcalde obra el torn de precs i preguntes, i demana si algun grup te 
preguntes per formular, dona la paraula al grup d’ERC: 
 
Pren la paraula la regidora Conxita padró i formula les següents preguntes: 
 

1. Com és que un vigilant municipal no em va deixar entrar a l’Ajuntament de 
Navarcles? 

 
Contesta el senyor Alcalde i demana a la senyora Padró que ho expliqui tot, el 
senyor alcalde diu que la senyora Conxita Padró entrava per penjar una estel·lada 
al balcó de l’ajuntament i el vigilant li va impedir. 
La senyora Conxita Padró va preguntar com és que ella no tenia claus de 
l’ajuntament i tots els regidors en tenen. 
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Contesta la regidora de Governació, senyora Pinos i li diu que les claus les pot 
tenir com tots els regidors però que quedi clar que tenir la clau no li dona dret a 
penjar banderes al balcó de l’ajuntament. 
 
2. Com és que el ROM no està penjat a la pàgina web i abans si? 

 
Contesta la secretària i diu que ho desconeix i que se n’assabentarà. 
 

3. Com està el tema de la urbanització del carrer Aragó? 
 
Contesta el regidor Ramon Serra i diu que hi ha la voluntat d’arreglar-ho però el 
problema és el finançament els veïns han de pagar el 90% i no tothom està disposat a 
pagar. 
L’ajuntament ha intentat fer un projecte més senzill que costes menys diners però la 
gent hi ha d’estar d’acord, diu el senyor Serra que sempre ha estat un criteri d’aquest 
equip de govern de fer obres d’ un carrer que han de pagar els veïns en contra de la 
majoria de la gent. 
 

4. Qui te la clau de la pista d’atletisme? 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que en principi els vigilants però que podria ser que hi 
hagi més gent que tingui la clau, no ho podria assegurar. 
 

5. Pregunta al regidor Xavier Oliveras de la CUP com estan les actuacions de la 
comissió de mobilitat. 

 
Contesta el senyor Oliveras i ja va dir que a la comissió informativa s’havia disculpat 
per no haver-la convocat encara degut a que tenia molta feina amb el tema de la 
febrada, la fira d’entitats etc, però que es comprometia a convocar-la entre novembre i 
desembre. 
 

6. Sobre la rotonda de l’entrada de Navarcles, està en mol mal estat s’hauria de 
netejar o fer alguna cosa, es podria fer algun concurs d’idees. 

 
Contesta el senyor Alcalde i diu que efectivament ja es te en compte, que s’han tallat 
les herbes però que surten de seguida. 
 

7. a on poden anar a jugar a futbol ens nens de Navarcles? 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que de llocs n’hi ha més d’un, a la pista, a la 
Planota..... diu el senyor alcalde que la pregunta ve pel fet que era tradició aquí a 
Navarcles que a la mitja part dels partits de futbol els nens salten al camp a futbol, això 
no passa a cap més lloc de la comarca, i des de que el camp és de gespa  això s’ha 
prohibit per un tema de manteniment de la gespa artificial. 
 

8. Es podria fer alguna campanya perquè es recicles  a les festes que es fan? Diu 
la senyora Padró que ha vist que després de les festes, o d’algun acte quan es 
recull es tira tot en una mateixa bossa i no es separa el vidre del paper etc. 

 
Contesta la regidora de festes i diu que no li consta que en principi el vidre es recull 
separat però que es tindrà en compte. 
 
Pren la paraula el regidor de la CUP Xavier Oliveras i formula les següents preguntes:  
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- Sobre l’estada dels joves catòlics tolosans a l’Esc ola Verda, quines 
despeses va comportar i per què no es van allotjar a cases de 
particulars 

 
Respon la regidora Dolors Pinos i diu que el rector de la parròquia li va demanar ja que 
amb famílies voluntàries no n’hi va haver prou per allotjar a tothom i personalment no 
hi va trobar cap inconvenient, per altra banda les despeses van ser mínimes només el 
poc consum d’electricitat i aigua, l’ajuntament n ha pagat res més. 
 
L’alcalde va intervenir que a Navarcles sempre s’ha facilitat que vingués gent al poble i 
des de l’ajuntament s’han donat les màximes facilitats. 
 

- pregunta sobre els privilegis dels regidors que reb en 2 tiquets gratis 
pels actes de la festa major. El regidor de la CUP considera que els 
regidors haurien de pagar com tothom 

 
Respon la regidora de festes Laura Castell i diu que des de sempre s’ha fet així i que 
personalment no te cap inconvenient per pagar-se totes les entrades. 
El senyor Alcalde diu que regalar unes entrades pel fira-nen no es pot parlar de 
privilegi, sinó que s’ha d’entendre com una atenció. 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 23.40 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 

 


