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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 5 
Dia: 30/11/2011 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 23.15 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torrades i Riera  
Laura Castell i Carrió  
 
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila 
Venanci Pellicer i Perich  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
Xavier Oliveras i González 
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
Juan del Sar Nepamuceno  
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  30 de novembre , es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número  5 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
 
1.- Aprovació actes sessions anteriors  28-9-2011 i 26-10-2011. 
2.-  Dictamen aprovació inicial de l’ordenança municipal d’obres subjectes al règim de 
comunicació  
3.-  Dictamen aprovació baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de 
cobrament  
4.- Dictamen aprovació designació representant municipal a l’Assemblea xarxa local de consum  
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

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

• Resolució núm. 2011312 sobre assabentat sentència judicial 260/11 recaiguda en el 
recurs contenciós administratiu núm. 520/2009-F interposat pel Sr. Joan Sarri Sanfeliu.  

 
• Resolució núm. 2011327 sobre assabentat sentència judicial recaiguda en el recurs 

contenciós administratiu núm. 165/2010 EC interposat pel Sr. Josep Creus Pons.  
 

• Informe de tresoreria trimestral de morositat  en compliment de la Llei 15/2010  
 
Mocions dels diferents Grups Municipals per l’ordre de la seva major representativitat al Ple  
 

Grup CUP: Moció de suport i aplicació de les petici ons del moviment dels indignats 
  Moció per la supressió dels privilegis dels/es re gidors/es 
  Moció per la convocatòria d’audiències públiques semestrals  
 
Grup ERC:  Moció per la creació de l’Associació de municipis p er la independència. 
  Moció relativa a adquisició de servidor per neces sitats de l’espai WEB  
 
Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions dels die s  28/09 I 26/10.-  
Sotmeses a votació es van aprovar per  UNANIMITAT sense esmenes les actes 
corresponents a les sessions dels dies 28/09 i 26/10. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIO INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNIC IPAL D’OBRES 
SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ.-    
 
 
L’article 189.3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i ja abans l’article 179.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, preveuen la 
possibilitat que, mitjançant l’aprovació d’una ordenança municipal, es pugui substituir 
la necessitat d’obtenció de la llicència per a l’execució de determinades obres i treballs 
respecte dels quals no sigui necessària la presentació de projecte tècnic. L’article 38 
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de les Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles  ja preveu quin tipus d’actes 
poden estar sotmesos només a comunicació. 
 

A l’empara d’aquesta habilitació legal, l’ajuntament de Navarcles considera que, en 
general, tots aquells actes puntuals, obres molt senzilles, d’execució immediata i en les 
que no calgui cap tipus de documentació tècnica, han d’estar sotmesos a un 
procediment administratiu més àgil que el de la concessió de llicència, ja que es tracta 
d’actes en què, per la seva poca complexitat tècnica, el control preventiu hauria de ser 
mínim; en qualsevol cas, res impedeix que el control s’exerceixi a posteriori. 
 
Per tal de donar resposta a aquests tipus d’actes realitzats pels particulars, és 
convenient establir un règim de comunicació prèvia, i per tant, exempta de tot tràmit de 
llicència, que es regula mitjançant l’ordenança municipal d’obres subjectes al règim de 
comunicació, aquesta proposta d’ordenança ha estat elaborada pels serveis tècnics i 
jurídics de l’ajuntament. 
 

ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament 
orgànic de la corporació,aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la 
majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
 
ATÈS que l’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; 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23 de 
novembre, aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  l’Ordenança municipal d’obres subjectes al règim 
de comunicació prèvia segons el text que s’adjunta a aquests acords. 
 

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

TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, es 
procedirà  
 
directament a la publicació del seu text íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la 
referència al BOP en què s’hagi publicat integrament el text. 
 
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 
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Pren la paraula el regidor d’urbanisme senyor Ramon Serra i diu que, tal i com 
s’explica a la part expositiva del dictamen, l’article 38 de les NSP ja preveu que 
mitjançant ordenança reguladora es desenvolupi el procediment del règim de 
comunicació per un determinat tipus d’obres. 
Es tracta d’una ordenança que regula el règim de comunicació prèvia per a obres molt 
senzilles, d’execució immediata i en les que no calgui cap tipus de documentació 
tècnica, són obres que actualment es tramiten com a llicència d’obres menors, s’han 
inclòs   obres no estructurals; no distribució; jardineria; façanes parcialment; guals; 
voreres.  
Les obres podran començar l’endemà de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per 
a finalitzar-les és de 3 mesos.  
Amb l’ordenança es pretén simplificar el tràmit que es feia fins ara, la supervisió 
tècnica també hi serà, ja que totes les comunicacions  les revisaran els tècnics  i a més 
donat que s’haurà de sol·licitar la devolució de la fiança també en aquest moment del 
tràmit es podrà detectar si s’ajusta al que s’ha demanat. 
El senyor Serra finalitza la intervenció i demana el vot favorable de tots els regidors. 
 
La portaveu d’ERC Conxita Padró diu que el seu grup hi està d’acord. 
 
El portaveu de la CUP, Xavier Oliveras també diu que el seu grup hi està d’acord però 
demana se li contestin uns dubtes, en concret si aquesta ordenança només regula 
obres en sòl urbà. 
Contesta el senyor Serra i diu que efectivament són actuacions en sòl urbà ja que les 
actuacions en sòl no urbanitzable te una altra regulació i està subjecte a llicència 
urbanística. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU senyor Diaz el qual diu que el seu grup 
volia presentar una esmena al dictamen però que consultat amb la Secretària l’ha 
informat que per tractar-se d’un tema fiscal no correspon a aquesta ordenança si no a 
l’ordenança fiscal.  
Demana intervenir el president del grup de CiU senyor Venanci Pellicer, el senyor 
Pellicer diu que amb l’esmena del seu grup el que es pretén és ajustar l’import a pagar 
pel contribuent i que ja que es tracta d’obres petites, per altra part el senyor Pellicer diu 
que el seu grup no està d’acord en que s’hagi de comunicar segons quines actuacions 
com fer feines de jardineria, canviar teules....el senyor Pellicer pregunta si s’ha 
demanar permís municipal per tallar la gespa al teu jardí i demana que es suprimeixi 
de la llista. El senyor Pellicer entén que al sistematitzar el que és obra menor s’hi ha 
posat coses que no te sentit i entenent que s’hauria de dir obres menors sense definir 
les obres. 
 
Contesta el senyor Serra i diu que de fet no s’han afegit més obres  de les que hi havia 
fins ara que no es pretén que ara es demanin per més coses que abans no es feia, pel 
tema del jardí diu que es demana per casos que s’ha de fer una actuació gran però 
que evidentment no  s’anirà al darrera de la persona que arregli el jardí i no ho 
comuniqui a l’ajuntament. I pel que fa al tema fiscal passa el mateix no es pagarà pas 
més que ara, es pagarà igual. I pel que fa a l’exempció que proposa el grup de CiU, el 
senyor Serra diu que ja està prevista a l’Ordenança  Fiscal de l’Impost de 
Construccions una exempció de l’impost per les obres de rehabilitació de façana dels 
edificis del  casc antic. 
 
Intervé el senyor Alcalde i diu que s’ha d’aplicar el sentit comú i que no es farà més del 
que es feia fins ara, simplement abans es tramitava com a llicència i ara se’n  dirà 
comunicació però no s’han de demanar més permisos. 
En quan al tema fiscal diu al grup de CiU que  s’ha d’anar en compte en proposar 
mesures que poden suposar una baixada dels ingressos municipals. I diu que en tot 
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cas hi ha algun aspecte que es pot tenir en compte per la propera modificació de les 
ordenances. 
 
El grup de CiU pregunta si s’hauran d’esperar fins l’any vinent. 
 
Intervé el senyor Interventor per aclarir que s’ha de distingir entre els Impostos que es 
meriten a  1 de gener com és el cas de l’IBI i d’altres com l’ Impost de construccions 
que es merita quan es fan les obres, en el primer cas la modificació s’ha de fer 
necessàriament abans d’acabar l’any, en el cas de l’Impost de construccions es pot 
modificar en qualsevol moment, i de fet ja s’ha fet alguna vegada. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR: 8 PSC,CUP i ERC 
ABSTENCIONS: 4 CiU 
 
El dictamen queda APROVAT per 8 vots a favor i 4 ab stencions 
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ BAIXES DE DRETS RECONEGUTS E N EXERCICIS 
ANTERIORS PENDENTS DE COBRAMENT.-    
 
 
En la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 30-3-2001 es va aprovar la 
baixa de drets reconeguts pendents de cobrament, en aquesta relació es va ometre 
d’incloure la baixa corresponent al rebut pel concepte d’ICIO de l’expedient OMj 19/07 
d’import 296,03 a nom de Constructora OSLOVI,SL corresponent a les obres 
d’enderroc no realitzades al carrer Nou 40-42, és per això que procedeix de 
conformitat amb l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
sotmetre a aprovació aquesta baixa.. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23-11,aquest 
Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la baixa del dret reconegut pendent de cobrament, integrat en 
l’agrupació de pressupostos tancats, amb les dades següents: 
 

Assentament Aplicació 
pressupos
tària 

Explicació Import 

120080001063 29000/08 Constructora Oslovi, S.L., ICIO Exp. OMj 19/07 296,03 

 
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels 
drets esmentats. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 
 

No hi van haver intervencions i sotmès el dictamen a votació es va aprovar pe 

UNANIMITAT 
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4.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT ASSEMBLEA XARXA LOCAL DE CO NSUM.-  
 
 

ANTECEDENTS 
 

En data 10 de novembre de 2011, va tenir entrada en aquest Ajuntament un escrit de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, en el que comunicaven  
que per tal de procedir a la convocatòria de l’Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum, i com a conseqüència de les darreres eleccions municipals, necessitaven 
que aquest Ajuntament designés el  representant del municipi a dita Assemblea,  

 
 

Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 23-11-
2011.Aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
DESIGNAR a la regidora Dolors Pinos i Piedra, representant del municipi de Navarcles 
a l’ASSEMBLEA GENERAL de la XARXA LOCAL DE CONSUM. 
 
No hi van haver intervencions i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
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 29/9, 13/10, 
27/10, 10/11 i 24/11 , i resolucions d’alcaldia del  número 2011273  fins al 2011346, 
queda substituïda l’obligació de donar compte al Pl e de tots els acords en virtut 
del lliurament de les actes que s’ha fet als portav eus dels grups municipals en 
compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 7/85, de  2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de 
resolucions de tots els membres de la Corporació, a rticle 43 del Reglament 
Orgànic Municipal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i  resolucions 
d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal  i d’altres que la legislació 
estableix aquest tràmit. 
 
 

• Resolució núm. 2011312 sobre assabentat sentència judicial 260/11 recaiguda 
en el recurs contenciós administratiu núm. 520/2009-F interposat pel Sr. Joan 
Sarri Sanfeliu.  

 
El senyor alcalde explica que en aquest cas la sentència és favorable a l’ajuntament, 
en l’obra de construcció del dipòsit d’abastament d’aigua potable es van haver de 
constituir una sèrie de servituds en els terrenys on passa la canonada d’aigua, es van 
signar convenis de mutu acord amb tots els propietaris, excepte amb el senyor Joan 
Sarri, que volia que l’ajuntament expropies tot el solar al·legant que no és edificable. 
Va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de Govern de 
data 14-5-2009 en la que se li denegava la sol·licitud d’expropiació i el Jutjat 
contenciós núm.6 falla a favor de l’ajuntament desestimant el recurs interposat pel 
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senyor Sarri. S’haurà de seguir amb l’expedient per constituir la servitud per passar la 
canonada . 
 
 

• Resolució núm. 2011327 sobre assabentat sentència judicial recaiguda en el 
recurs contenciós administratiu núm. 165/2010 EC interposat pel Sr. Josep 
Creus Pons.  

 
El senyor alcalde explica que en aquest cas, la sentència és favorable al demandant, 
que va posar un contenciós a l’ajuntament perquè l’ajuntament no tirava endavant la 
urbanització de la unitat d’actuació 13, diu l’alcalde que de fet aquesta sentència no 
comportarà cap perjudici a l’ajuntament, ni tampoc cap cost ja que el que diu és que 
s’ha de tirar endavant la urbanització d’un sector, els terrenys situats al carrer alcalde 
Errasti, en definitiva suposarà que l’ajuntament haurà d’iniciar els tràmits per fer els 
projectes però el cost va a càrrec dels veïns propietaris dels terrenys. 
El senyor alcalde diu que ha parlat però amb el senyor Creus per intentar reconduir el 
tema ja que ara no és gaire bon moment per posar-se a fer una urbanització i demanar 
a la gent que pagui. 
  
El senyor Díaz demana que consti en acta que l’alcalde ha dit que no costarà ni un 
duro a l’ajuntament. 
El senyor Oliveras pregunta com potser que la sentència obligui a l’ajuntament a 
urbanitzar  
 
La secretària contesta que el règim d’actuació urbanístic era el de cooperació i que per 
tant la iniciativa és municipal. 
 

• Informe de tresoreria trimestral de morositat (3 primers trimestres de 2011)  en 
compliment de per la qual s’estableixen les mesures contra la morositat en els 
operacions comercials. (Còpies dels informes s’han tramès als portaveus de 
cada grup municipal amb la convocatòria) 

 
Intervé el senyor Interventor i informa al Ple sobre el grau de compliment de 
l’ajuntament  dels terminis de pagament que s’estableixen a la llei 15/2010, i que se 
n’ha de donar compte al Ple d’acord amb el punt 3 de l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol. 
L’Interventor informa que en global s’han complert els terminis que marca la llei, i que 
en molts casos no es poden complir els terminis degut a que la Generalitat paga molt 
tard i provoca problemes de tresoreria, posa d’exemple que encara no s’han cobrat les 
subvencions de l’escola de música i l’escola bressol del curs passat. 
 
MOCIONS 
 
Moció d’urgència, el senyor Alcalde sotmet  a l’aprovació la urgència per tractar una 
moció de suport al manifest de l’Associació d’escoles de música. 
 
Es va aprovar per UNANIMITAT assolint el quòrum de la majoria absoluta exigit a 
l’article 48 c) del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Dolors Pinos i diu que proposa l’adhesió al manifest que 
presenten l’Associació catalana d’escoles de música, que a continuació es transcriu: 
 
 
ADHESIÓ AL MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCO LES DE MÚSICA 
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“El  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha retallat un 23% de les 
subvencions que atorgava als Ajuntaments pel curs 2010-11. 
 
Aquest fet posa en perill els ensenyaments artístics de caràcter públic a Catalunya i qüestiona 
la continuïtat del procés de democratització.  
 
Davant l’amenaça que suposa aquesta retallada, les persones, entitats i centres educatius 
sotasignats, volem legitimar el valor dels ensenyaments artístics i fer memòria dels motius que 
ens han portat fina aquí: 
 
RECORDEM  
 
L’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en el qual 
reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta pública 
d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa d’escoles de 
música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura. 
 
El 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix objectiu: 
facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació integral de 
les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori.  
 
Les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la pràctica artística i 
la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. Poder 
acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris han estat un gran repte. 
 
Fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns criteris 
bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament d’Ensenyament 
ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i de personal 
docent.  
 
S’havia acordat, fins i tot, un finançament addicional del 20% si es complien determinats 
requisits de qualitat, cosa que ha impulsat reformes pedagògiques  i de  
 
gestió molt importants a les escoles que, a més, han estat claus per optimitzar el servei i arribar 
a més sectors de la població.  
 
AFIRMEM:  
 
Que qualsevol retallada social, i més en el món de l’educació, es negativa perquè fomenta 
l’exclusió en lloc de la inclusió. Tota persona té dret a viure una experiència artística. 
 
Que la cultura i les arts  són els components bàsics d’una educació integral que permet a 
l’individu desenvolupar-se plenament i treure millor rendiment de les seves capacitats 
personals.  
 
Que potenciar el desenvolupament de les capacitats cognitives en detriment de l’aspecte 
emocional, pot causar la decadència del comportament ètic i humà de la societat. 
 
Que les escoles de música i dansa  són el reconeixement  d’un avia educativa desvinculada de 
titulacions que proporciona a totes les persones que ho vulguin una pràctica artística de 
qualitat. 
 
Que la música i la dansa contenen molts valors educatius pel fet de ser activitats en grup de 
fomentar el sentit de col.laboració, de respecte per les capacitats dels altres i de responsabilitat 
de fer el paper assignat, així com la satisfacció de compartir emocions amb els companys. 
 
Que l’educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear valors, 
habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves formes de 
convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.  
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Que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més rica 
en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 
 
SUBRATLLEM:  
 
Amb aquesta retallada, la Generalitat genera més dèficit als ens locals, els quals estan passant 
per una situació econòmica molt difícil. Per tant, es farà un pas enrere en la gran tasca que han 
portat a terme els ajuntaments per democratitzar l’accés als ensenyaments artístics, fent arribar 
aquests ensenyaments a un ampli espectre de la societat catalana.  
 
Les famílies moltes de les quals passen per situacions econòmiques difícils, també rebran 
l’impacte de la retallada i es pot donar el cas que no puguin accedir a aquests ensenyaments.  
 
DEMANEM: 
 
Que no apliqui amb caràcter retroactiu cap retallada en el finançament del curs 2010-11 
 
-Una planificació de futur tant pel que fa al mapa dels ensenyaments artístics com per al 
finançament en els propers anys que garanteixi la continuïtat i qualitat de les escoles  
municipals de música i dansa. 
 
Només així es mantindrà l’esperit de servei públic que ens empeny a treballar en benefici de 
tota la ciutadania i amb la satisfacció d’apropar a tothom un regal tan gran com és l’experiència 
i vivència de qualsevol manifestació artística. Sense el finançament de la Generalitat, moltes 
escoles municipals de música i dansa estan destinades a desaparèixer, i això és un fet que cal 
evitar. Creiem que es pot aconseguir malgrat les circumstàncies¡. És més, precisament creiem 
que, a causa d’aquestes circumstàncies econòmiques, no podem renunciar a tot allò que ompli 
l’esperit, desvetlli la creativitat i contribueixi a crear ments  obertes i sensibles. Estem parlant 
del futur de la nostra societat, i amb això no s’hi juga.  
 
Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 
 
La portaveu d’ERC Conxita Padró i el portaveu de la CUP mostren la seva conformitat. 
Per part de CiU pren la paraula el president del grup municipal Venanci Pellicer i diu 
que estan d’acord en que s’ha d’invertir en formació i cal recolzar les demandes dels 
professors però estem amb desacord en que es critiqui la retallada, entenem que s’ha 
de fer i amb caràcter retroactiu, les coses han canviat i no es pot demanar  a la 
Generalitat que continuï fent el que feia, ara el que toca, més que queixar-nos, és 
buscar solucions. 
 
Contesta la regidora Dolors Pinos i diu que també comparteix que segurament s’ha de 
replantejar el que es feia però que no està d’acord és en que s’apliqui amb caràcter 
retroactiu, hi havia un acord i ja s’ha fet la despesa. 
 
Intervé el senyor Alcalde i diu que entén el que passa a la Generalitat i que fins i tot hi 
ha mesures que comparteix però que hi ha un tema que es diu lleialtat institucional i la 
Generalitat amb aquesta decisió no ha estat lleial als ajuntaments, no es pot dir que es 
retalla la subvenció quan ja ha passat el curs. 
L’alcalde diu que amb l’adhesió al manifest es dona un recolzament a uns 
professionals, amb els professors de l’escola de música de Navarcles com ja es va dir 
a la comissió informativa s’està parlant i s’està en un procés de reconversió que els 
professionals estan acceptant.  
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar amb 8 vots a favor: 6 PSC, 1 CUP i 1 
ERC, i 4 abstencions CiU 
 
Mocions presentades pel grup municipal de la  CUP 
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Moció de suport i aplicació de les peticions del mo viment dels indignats 
 

Pren la paraula el portaveu de la CUP, Xavier Oliveras i diu que la moció havia quedat 
pendent des delmes de juliol que es va acordar que es faria un text que poguessin 
subscriure tots els grups municipals, i després de la reunió mantinguda aquest és el 
text que es va consensuar: 
 
“El 15 de maig de 2011 s’inicià un dels més importants i originals moviments socials de 
Catalunya i Espanya, conegut popularment com a “Moviment dels indignats” o “Moviment 
15-M”. Les seves aspiracions estan directament motivades per la crisi econòmica, la 
pèrdua de legitimitat de la democràcia representativa, dels partits polítics i dels sindicats 
grocs, la dictadura dels mercats, el poder fàctic dels bancs i les multinacionals, i la 
retallada i la vulneració dels drets socials, entre d’altres. Aquest moviment, en el que han 
participat milers de persones, es caracteritza per l’assemblearisme i l’horitzontalitat. 
De les múltiples assemblees celebrades, s’ha anat elaborant un conjunt de demandes (en 
la seva major part de reforma) que tenen com a fi la construcció d’una “democràcia real” 
més participativa, transparent i menys supeditada als interessos privats. Les demandes 
contemplen diferents àmbits: sistema electoral i partits; fiscalitat; habitatge; economia; 
treball; llibertats; ciutadania; serveis públics; consum; i medi ambient. 
 
i tenint en compte que: 
a/ El “Moviment dels indignats” ha demanat que les peticions elaborades siguin assumides 
pels governs, inclosos els ajuntaments.  
b/ És responsabilitat democràtica dels governs, inclosos els ajuntaments, donar resposta a 
aquestes demandes, legítimes i lògiques.  
c/ A Navarcles ha funcionat, encara que de forma incipient, una assemblea sorgida del 
moviment dels indignats. 
 
Des de la CUP demanem que s’aprovin les següents propostes: 

1- Donar suport i sumar-se a les peticions fetes pel moviment dels indignats. 

2- Transmetre a les instàncies superiors (consell comarcal, diputació, generalitat i govern 

central) la necessitat d’aplicar aquelles mesures. 

3- Aplicar les “idees per a una democràcia real” assumibles pel i en el nivell municipal 

(d’acord a les competències): 

Sistema electoral i partits 
1. Total transparència dels comptes i del finançament dels partits polítics. 
2. Control estricte de l’absentisme dels càrrecs electes i sancions per deixadesa de les seves 
funcions.  
 
Habitatge  
3. Ajudes a totes aquelles persones amb pocs recursos. 
4. Declaració del municipi com a espai lliure de desnonaments. 
 
Treball  
5. Establiment d’un màxim salarial, així com d’un mínim. 
6. Repartiment del treball fomentat en les reduccions de jornada. 
 
Llibertats  
7. Ús del programari lliure en les institucions públiques, adequant-lo a l’era digital amb costos 
sostenibles. 
8. Referèndums per a les qüestions d’especial rellevància. 
9. Promoció del diàleg social. 
10. Desvinculació efectiva entre l’Església i l’Estat, tal com estableix l’article 16 de la 
Constitució. 
11. Defensa del dret a la vida dels animals.  
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Ciutadania  
12. Pressupostos participatius aprovats per la ciutadania. 
  
Serveis públics 
13. Treballar per l’aplicació efectiva de la Llei de dependència, de les xarxes de cuidadors 
locals municipals i dels serveis locals de medicació i tutelatge. 
 
Consum i medi ambient 
14. Prohibició dels cultius transgènics i foment de l’agricultura ecològica i de proximitat. 
15. Defensa de la sobirania alimentària. 
16. Tancament de les centrals nuclears i impuls de les energies netes i renovables. 
17. Consum responsable i comerç just. 
 

Intervencions 

La portaveu d’ERC Conxita Padró va mostrar la seva conformitat. 

El portaveu de CiU senyor Josep Díaz diu que aquest no era el text que s’havia pactat 
a la Junta de Portaveus, que hi ha punts que no estaven d’acord per exemple el dels 
sous i d’altres no n’havíem parlat, per tant no podran estar-hi d’acord. 
Pren la paraula el president del grup de CiU senyor Pellicer i diu que en aquesta moció 
s’hi fan constar coses que no pertanyen al moviment dels indignats, per exemple es 
parla de pressupostos participatius, de la separació de l’ església-estat i de fer 
referèndums. El senyor Pellicer diu que el moviments dels indignats es centra 
bàsicament, segons consta en la seva pàgina web, en dos pilars: contra els polítics i 
contra els financers, tot el tema dels bancs etc.. però aquesta moció barreja el 
moviment dels indignats amb una sèrie de coses que no hi estem d’acord i que estan 
fora de lloc. 
 
La portaveu del grup socialista Laura Castell diu que a la reunió que es va fer es van 
parlar de tots els punts que consten en la moció i que es va arribar a  un acord que 
queda reflectit en la moció, per tant el seu grup i votarà a favor. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de la CUP i contesta al senyor Pellicer i li diu que 
els punts que consten en la moció són una reproducció dels acords que el moviment 
dels indignats va aprovar en l’assemblea de Barcelona  i no són una invenció del qui 
presenta la moció. 
 
Sotmesa la moció a votació es va  aprovar amb 8 vots a favor: 6 PSC,1 CUP i 1 
ERC i  4 en contra (CiU) 
 
Moció per la supressió dels privilegis dels/es regi dors/es 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP i diu que en el darrer Ple ja es va fer una 
pregunta en relació a aquest tema  i que potser el concepte de “privilegis” és una mica 
exagerat però que consideren que obtenir entrades, tickets etc pel sol fet de ser 
regidor no s’haurien de tenir aquests avantatges i per això proposem aquesta moció: 
 

“Els i les regidors/es de l’Ajuntament de Navarcles s’han autoatorgat i 
gaudeixen d’alguns privilegis pel simple fet de ser-ne. Alguns dels privilegis són: 

- entrades (o invitacions canviables per entrades) en espectacles, com la 
Febrada 

- tiquets per a les activitats de la Festa Major d’estiu, tals com la sardinada o 
la Fira nen 

- places i localitats, a primera fila, reservades als actes  
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- llibertat d’aparcament, com a la zona blava de l’entorn del parc Marcel·lí 
Monrós 

 
Partint d’una defensa de la igualtat i una oposició a qualsevol jerarquia, des de 

la CUP Navarcles som del parer que el càrrec de regidor/a no comporta, pel simple fet 
d’ostentar-lo, cap diferència respecte la resta de la població. Així mateix, els preus de 
les entrades i tiquets dels actes són totalment assequibles i assumibles pels 
regidors/es. 

 
Per aquesta raó no creiem justificada la possessió i ús d’aquests privilegis, i és 

per tot això que proposem: 
 

1. la supressió dels privilegis dels/es regidors/es als que s’ha fet referència i 
d’altres de similars.  

 
INTERVENCIONS 
 
Intervé el portaveu de CiU Josep Díaz i diu que no considera que es tinguin privilegis 
pel fet de ser regidors, es disposa del pase de la zona blava que es fa servir per quan 
es ve a l’ajuntament per treballar si no es posa el disc com tothom, diu el senyor Díaz 
que amb aquesta moció es fa demagògia. 
 
  Intervé la portaveu del grup socialista Laura Castell i diu que hi ha esdeveniments 
que no ho organitza l’ajuntament i que els organitzadors donen entrades a l’ajuntament 
perquè les reparteixi a l’ajuntament, com és el cas de La Febrada, pel que fa als actes 
que organitza l’ajuntament el que es proposaria és que es donessin entrades (2 per 
regidor) si ho demanen, ja que el que passa de vegades és que es regalen i després 
no es fa servir. 
En quan a les places reservades només n’hi ha pel cotxe dels guàrdies i pel de la 
brigada, els regidors no tenen plaça reservada i els de l’equip de govern tampoc tenim 
cap “pase” per aparcar a la zona blava. 
Hi va haver debat sobre el tema, el regidor Ramon Serra va dir que era lògic que un 
regidor com pot ser el Torradas que ve i va de l’ajuntament moltes vegades pugui 
aparcar amb facilitat i no estigui voltant buscant aparcament i això no es pot considerar 
cap privilegi si no facilitar la feina. 
 
També va intervenir el senyor Alcalde i va dir que la moció era excessiva no es podia 
parlar de privilegis per donar 4 entrades per la festa major, sobre les 60 entrades que 
havia dit el regidor de la CUP que els de la Febrada havien donat a l’ajuntament no ho 
acaba d’entendre i ho esbrinarà.  
 
Finalment es va arribar al següent  
 
ACORD ADOPTAT PER UNANIMITAT 
 
Atès que  en els esdeveniments i/o actes organitzats directament per l’Ajuntament, en 
ocasions,  les dues entrades que es reparteixen per regidor/a, no s’utilitzen, que siguin 
els regidors/es interessats en assistir a l’acte qui demani expressament les entrades, 
que en qualsevol cas no seran més de dues per regidor/a. 
 
Moció per la convocatòria d’audiències públiques se mestrals 
 
L’allunyament dels ciutadans de la política i de les institucions és un fet cada dia més real. 
Cada vegada hi ha un descontentament més gran envers la democràcia representativa entesa 
de forma estanca i opaca. Moviments com el del 15-M han posat sobre la taula la necessitat de 
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reinventar-se i buscar maneres d’acostar les institucions als ciutadans. Els ajuntaments són per 
definició les institucions més properes als ciutadans i com a tal tenen la obligació de buscar 
canals eficients de diàleg. 
La convocatòria d’audiències públiques són una bona manera de fer-ho. Actualment ja es fa a 
alguns ajuntaments de Catalunya, com per exemple a Altafulla, o de forma similar i més estesa 
als ajuntaments dels estats de Nova Anglaterra (nord-est dels Estats Units). Les audiències són 
compareixences públiques de l’equip de govern, i de la resta de regidors si s’escau, en les que 
s’explica de forma resumida i breu la feina feta des de la darrera convocatòria i a continuació se 
sotmeten a les preguntes de la població, a les quals han de respondre. La població pot 
preguntar tot el que els interessi sobre la gestió pública de l’ajuntament, des de temes generals 
fins a qüestions i/o preocupacions quotidianes. 
És per tot això que la Cup de Navarcles proposa: 

1- Convocar audiències públiques semestralment amb la presència de tot l’equip de 
govern. 

2- Convocar audiències públiques temàtiques amb la presència del regidor corresponent. 
3- Anunciar degudament la seva finalitat a l’Agenda mensual, fent la convocatòria de cada 

sessió amb temps suficient a través de l’Agenda i de cartells. 
 
Intervé el portaveu de CiU, Josep Díaz i diu que s’hauria de reflexionar  hi ha 
possibilitats de participació es poden  presentar preguntes al Ple, mocions i en canvi 
no  hi hagut mai ningú fora dels partits que ho fessin, diu el senyor Díaz que aquesta 
proposta seria complicar més les coses, que s’han d’utilitzar els canals de participació 
que ja existeixen i per tant el seu grup és partidari que s’utilitzi els plens, que potser el 
que cal és fer més propaganda del ple. 
 
El senyor Oliveras contestant al senyor Diaz va dir que el que ells proposaven era 
unes compareixences per parlar de temes com un monogràfic però que en definitiva el 
que es pretén és que la gent participi de la cosa pública. 
 
Hi va haver un debat en el que hi van intervenir els diferents grups polítics, el senyor 
alcalde va dir que li semblava bé la proposta del grup de CiU i finalment es va arribar a 
un acord que va ser el següent: 
 
Acord adoptat per UNANIMITAT 
 
1.- Que es faci ús de la possibilitat que estableix el ROM de que intervinguin els 
ciutadans i que dos plens a l’any després d’haver tractat els assumptes inclosos en  
l’ordre del dia s’obri el torn de paraules al públic. 
2.- Que es doni publicitat d’aquest acord perquè la ciutadania en tingui coneixement. 
 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ ERC: 
 
 Moció per la creació de l’Associació de municipis p er la independència. 
 
“El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que 
reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta 
impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació 
d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.  
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la 
possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més de 900.000 
catalans. El 10 d’abril del 2011 aquest procés es finalitzava amb la realització de la 
Consulta a Barcelona.  
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 
l’Estatut d’Autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del 
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Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment 
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. Moviment del qual Navarcles també 
forma part.  
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 
27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama: “ Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació . En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles 
poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i llurs 
recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la 
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també 
del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del 
dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la 
Carta de les Nacions Unides”. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns  i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els 
quals també forma part el de Navarcles volem impulsar la creació d’una associació de 
municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra 
nació des de l’àmbit municipal.  
 
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Navarcles de formar part, pels 
tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació d’ens 
locals amb la denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte 
final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al 
Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català. 
 
SEGON.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar 
en la redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació “MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA”. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva i de Vic, 
pel seu coneixement i als efectes oportuns.”  
 
INTERVENCIONS 
 
Per part del portaveu  del grup de la CUP, senyor Xavier Oliveras es va mostrar la 
seva conformitat a la moció, malgrat la iniciativa fos d’un alcalde “xenòfob i de dretes” 
com el de Vic. 
Per part del portaveu de CiU senyor Díaz també va mostrar la conformitat a la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i va demanar una reflexió seriosa sobre aquest tema, 
no creu que el Ple de l’ajuntament de Navarcles es pugui erigir com a representant del 
poble i declarar que els habitants de Navarcles volen la independència, diu el senyor 
alcalde que el resultat de les tres darreres eleccions, si es te en compte que CiU no 
s’ha declarat independent, no ens indiquen pas això, el senyor alcalde diu que moltes 
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vegades s’aconsegueixen més coses sense fe grans declaracions i no buscant 
confrontacions que no porten a res és per això que demana a la representant d’ERC 
que retiri la moció. 
 
La portaveu d’ERC va dir que a les darreres enquestes el resultat donava que el 
sentiment independentista havia augmentat a Catalunya i que a més considerava que 
aquestes actuacions simbòliques eren importants i que no retirava la moció. 
 
Intervé el portaveu de CiU senyor Josep Diaz i diu que si la moció suposes declarar la 
independència ara, tampoc hi estarien d’acord, però que es tracta de fer un camí per 
arribar a un objectiu final  i aquest és un pas, per això el seu grup hi votarà a favor. 
 
Sotmesa la moció a votació es va APROVAR per 6 vots a favor (ERC,CiU i CUP) i 6 
abstencions (PSC ) 
 
Moció relativa a adquisició de servidor per necessi tats de l’espai WEB 
 
En el darrer Ple ordinari d’aquest Ajuntament es va aprovar que es podrien veure els 
Plens Municipals des de qualsevol punt amb accés a Internet. 
 
Se’ns va encarregar, al grup d’esquerra, que cerquéssim pressupost per a l’instal.lació 
i posada en marxa d’una web-cam, cosa que ja hem fet i ho hem comunicat. Ara caldrà 
valorar i comparar amb altres pressupostos. 
 
Els tècnics informàtics que ens van acompanyar, ens van comentar la impossibilitat 
d’emetre per Internet, no per causa de la instal.lació de la web-cam, sinó per la 
limitació del servidor d’Internet. 
 
No hem de perdre el tren de les noves tecnologies, i menys encara quan es tracta 
d’acostar l’Administració Pública al ciutadà, i facilitar-li la participació, la informació i els 
tràmits.  
 
Per tant, el grup municipal d’Esquerra proposa al Ple de l’Ajuntament de Navarcles 
l’adopció del següent acord: 
 
Fer una consulta tècnica per conèixer quines característiques ens calen per contractar 
un altre servidor, o ampliar el que ja tenim, si  és possible. 
 
L’equip de govern farà les gestions i tràmits necessaris per analitzar les ofertes de 
diferents empreses, i contractar un servei adient a les necessitats de l’espai web de 
l’Ajuntament de Navarcles.  
 
 
Sotmesa a votació la moció és APROVADA per UNANIMITAT 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes formulades per la portaveu d’ERC, Conxita  Padró: 
 
1. Per part de la  brigada d’obres s’ha tapiat una casa abandonada a la Creueta, que 

és de l’ajuntament aquesta casa? 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que es tracta d’una construcció abandonada que havia 
derivat en una qüestió d’ordre públic, no hi hagut manera de trobar els propietaris, les 
notificacions són retornades i l’ajuntament havia d’actuar i per això el que s’ha fet és  
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una actuació puntual que consisteix en tapar totes obertures, portes i finestres per 
evitar que hi entri gent.  
 
Preguntes formulades pel president del grup municip al de CiU, Venanci Pellicer: 
 
1. A l’agenda està previst que la gent que demani que els reis els hi vagin a les cases 
paguin, si és voluntari com és que s’ha de pagar? 
 
Contesta el senyor alcalde i diu que abans quan  es venien a recollir els regals a la 
plaça sempre s’havia pagat i que quan es va suprimir per anar per les cases, a la 
legislatura de l’alcaldessa Alòs, es va suprimir també aquest pagament. El senyor 
alcalde diu que es tracta d’una aportació simbòlica per ajudar una mica a les despeses 
ja que encara que els reis siguin voluntaris no vol dir que sortir gratis a l’ajuntament, hi 
ha les despeses de vestits, caramels etc.   
2. S’ha repartit un paper en el que s’informa que per tal de retallar despeses es 

reduirà l’enllumenat en algunes zones de Navarcles. Aquesta mesura potser que 
comporti una conseqüència pitjor com l’augment de robatoris, hi ha alguna previsió 
al respecte en tema de seguretat? 

 
Contesta el senyor alcalde i diu que aquesta relació, disminució d’enllumenat més 
robatoris, no te perquè donar-se, en concret a Navarcles s’han apagat 4 focus a la 
rotonda del Baviera, 6 a la rotonda de l’entrada, a la Planota que no hi viu ningú, i per 
cert en relació a la Planota els robatoris que hi han hagut han estat de dia. 
 
També s’ha actuat en els carrers que hi ha una doble fila d’enllumenat, en definitiva no  
es tracta de deixar carrers a les fosques sinó de disminuir la intensitat, per altra banda si 
es va per Europa les ciutats no tenen aquesta il·luminació que es te aquí sinó que es 
tendeix a un enllumenat de baixa intensitat. 
 
3. A l’Institut per part dels pares s’han fet unes obres de manteniment, no es podrien 
haver fet per la brigada d’obres municipal? 
 
Contesta la regidora d’educació i diu que la competència del manteniment dels instituts 
correspon al Departament d’Ensenyament i que precisament degut a que no els hi ha 
arribat els diners els pares van decidir portar  a terme aquestes petites obres, però que 
l’ajuntament tot i no ser competència municipal hi ha col·laborat i la brigada ha fet algunes 
actuacions. 
El senyor Díaz pregunta per un conveni que hi ha entre l’ajuntament i l’institut. 
 
La regidora d’educació diu que el que hi ha és un conveni pel qual l’ajuntament es 
comprometia a fer unes obres de jardineria, de poda etc a canvi de poder utilitzar el 
gimnàs. 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 23.15 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 


