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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

DE NAVARCLES DEL 

DIA 30 DE MAIG DE 2012 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 4 
Dia: 30/05/2012 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.45 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila (PSC) 
Venanci Pellicer i Perich (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Ramon Riba i Argelaguet (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 
 
 
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  21 hores , es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde Llorenç Ferrer 
i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  4    del Ple de la 
Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
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1.- Aprovació actes sessions dia 28-3 i 28-4 de 2012.  
2.- Dictamen aprovació modificació OF 3.6 de la taxa per la utilització privativa béns de domini 
públic, tarifa 4t. Centre Cultural. 
3.- Dictamen aprovació modificació OF 4.8 taxa per la prestació servei escola de Música 
4.- Dictamen aprovació modificació OF 4.17 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
5.- Dictamen aprovació la sol·licitud de l’Institució Benèfica Amics dels Avis ( IBADA) per la 
bonificació del 90% de la quota de I’Impost sobre Construccions i Instal·lacions de la llicència 
d’obres majors  5/12 
6.- Dictamen aprovació del text refós del MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipal) 
7.- Dictamen aprovació xifres població 1-1-2012 
8.- Ratificació resolució d’alcaldia número 2012100 d’acceptació d’ajudes del PUOSC 2012 per 
l’obra “Millora xarxa clavegueram nucli del llac”. 
 
Assumptes d’urgència 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

 
- Informe de tresoreria trimestral de morositat  en compliment de la Llei 15/2010 , 

corresponents al 4t. Trimestre any 2011 i 1r.trimestre any 2012 
- Donació de compte de la resolució d’alcaldia número 2012124 de data 27 d’abril de 2012 

d’aprovació la liquidació del pressupost exercici 2011 
 

Mocions i declaracions polítiques: 
 
- Proposta de tots els grups municipals per la creació d’una comissió de reactivació 

econòmica del poble de Navarcles. 
- Declaració política pel dret a vot i els representants electes. 
- Declaració de Vic pel compromís local envers rio+20: cap al bon govern ambiental i 

l’economia verda. 
- Moció presentada pel grup de CiU sobre la construcció d’un “Skatepark” al poble de 

Navarcles  
 
- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Abans de tractar els assumptes de l’ordre del dia el senyor alcalde va demanar un minut de 
silenci en senyal de dol per la mort del fill de l’exregidor de l’ajuntament senyor Adrià 
Martinez. 
Tothom es va posar dempeus i es va mantenir un minut de silenci 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de les sessions dies 28-3 i  28-4-2012. 
 
Acta sessió ordinària del dia 28-3.  Per part del portaveu del grup de CiU senyor Josep 
Díaz es formula l’esmena que no consten intervencions dels grups. La secretària explica 
que no hi van haver intervencions però que efectivament es pot fer constar el següent “els 
portaveus van mostrar la seva conformitat”. Sotmesa l’acta a votació amb aquesta esmena 
es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
Acta sessió dia 28-4-2012. Es va aprovar sense esmenes per UNANIMITAT . 
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El senyor alcalde proposa, que per tal de ser més àgils en els temes a debatre i atès que 
avui està previst dona la paraula al públic, que els punts 2,3 i 4 que tots tracten 
d’ordenances fiscals es debatin conjuntament encara que la votació es faci per separat. 
No hi va haver inconvenient i es passen a tractar els punts, 2,3 i 4 que són:  
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ  MODIFCIACIÓ OF 3.6 DE LA TAXA P ER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA BENS DE DOMINI PÚBLIC TARIFA 4T centre cu ltural.-   
 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  per aquest exercici i següents la modificació 
de l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 3.6. Reguladora de la TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES AL SERVEI PÚBLIC 
consistent en: 
 
article 6. Quota tributària. Afegir la tarifa següent: 
 

- Entitats locals per activitats amb cobrament d’entrada, la taquilla de les quals sigui inferior a 1.200,00 
euros, se’ls hi cobrarà el 10% de la recaptació, amb un mínim de 70€ 

 
 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ anterior acord 
provisional, així com el text complet de les modificacions durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ OF 4.8 TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEI 
ESCOLA DE MÚSICA  
 
Relatiu a la modificació l’ordenança fiscal 4.8 reg uladora de la Taxa per la prestació 
dels serveis d’escola de música, concretament quota  tributària pel curs 2012-2013 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 

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

ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació de l’article 6è relatiu a la quota 
tributària de l’Ordenança Fiscal núm. 4.8. Reguladora de la TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS, pel 
curs 2012-2013 amb el següent detall:  
 
Article 6è. Quota tributària curs 2012-2013 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments 

especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
 
 A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 

CURS 2012-2013 Quotes 

Matrícula  48,00 € 

 

Grau Inicial  (inclou la roda d'instruments a 4rt) 

INMI 1 32,00 €   

INMI 2 32,00 € 

INMI 3 32,00 € 

INMI 4 32,00 € 

 
Grau Elemental  (inclou llenguatge musical, instrum ent, acompanyament,  conjunt coral, conjunt 
instrumental i música de cambra segons els cursos) 

Preparació 68,80 € 

Primer 68,80 € 

Segon 68,80 € 

Tercer 68,80 € 

Quart 68,80 € 

 
Grau Professional (inclou llenguatge, cant coral, c onjunt instrumental, música de cambra i 
instrument i acompanyament) 

Primer 91,20 € 

Segon 91,20 € 

Instrument sol (45’) 59,28 € 

 

Adults 

Llenguatge Musical 31,20 € 

Instruments (si es fa llenguatge) 39,12 € 

Instrument (30’) (sol) 41,04 € 

Complement 12,00 € 

 

2n Instrument  

Instrument (30’) 39,12 € 
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Instrument (45’) 53,92 € 
 
 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ anterior acord 
provisional, així com el text complet de les modificacions durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ OF 4.17 TAXA PER  LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. ( No es transcriu ja que e s va retirar de l’orde del dia)  
 
El senyor alcalde pren la paraula i proposa fer el debat dels tres assumptes ja que tenen la 
mateixa naturalesa tot i que alhora de votar es farà per separat. I fa la seva intervenció: 
 
En quan al dictamen número 2 (Taxa pel teatre) es tracta d’afegir un tipus de  tarifa  més en 
la utilització del teatre-auditori per aquells casos que la recaptació es baixa, s’ha posat uns 
1.200€ en lloc de cobrar els 120€ previstos a l’ordenança es cobrarà un 10% de la 
recaptació, sempre es cobrarà però els 70€ 
 
En quan al dictamen número 3 (taxa sobre l’escola de música), l’alcalde explica que com ja 
s’ha dit anteriorment s’estan amb negociacions amb Sant Fruitós pel tema d’arribar a una 
cord per la gestió conjunta de l’escola de música, a les tarifes anteriorment hi havia una 
distinció entre els de sant Fruitós i Navarcles, això no hi serà, el preu de Navarcles serà el 
preu general per tothom, i serà via conveni que Sant Fruitós col·laborarà amb les despeses. 
També diu que encara no se sap l’aportació de la Generalitat i això també s’ha de 
preveure. 
 
En qual al dictamen número 4 sobre la taxa de la llar d’infants, el senyor alcalde explica 
que  en aquest cas també hi hagut retalles de la Generalitat, si fa dos anys l’aportació de la 
Generalitat per en i any era de 1.800€, aquesta aportació s’ha reduït fins els 1.000€  per 
aquest curs vinent. Davant d’això s’ha de prendre una decissió que no agrada però que és 
del tot imprescindible per fer viable la llar d’infants, la tarifa passa dels 135€ als 140€, no és 
pas de les més altes de la comarca i la matrícula dels 57 als 90€. 
 
Seguidament dona la paraula als diferents portaveus  dels grups municipals: 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC Conxita Padró  i diu: En quan al dictamen 2 en relació 
a la taxa del teatre auditori no hi troben inconvenient, i tampoc en relació al dictamen 3 
sobre l’escola de música, ara bé sobre el dictamen 4, la taxa de la llar d’infants la senyora 
Padró diu que el grup d’ERC si que te coses a dir i que ho llegirà per tal de no descuidar-
se, i es transcriu literalment la seva intervenció: 
 
 
“Des del  grup Municipal ERC de Navarcles, 
 
Ens agradaria fer unes consideracions prèvies: 
1.- L’ajuntament com a ens social i comunitari, està obligat a buscar a qualsevol preu el 
rendiment econòmic de totes les seves inversions? 
2.- La dimensió social de la tasca municipal ha d’anar per davant de l’econòmica? 
3.- La implicació de l’administració en l’educació i la cultura s’ha de centrar solament amb el 
“totxo”. 
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Des del grup d’Esquerra tenim la ferma convicció que des de l’ajuntament s’haurien de 
prioritzar els fins socials per minimitzar les carències que comporta l’actual situació de greu 
crisi econòmica. 
 
És per tot això que no considerem que la reorganització de la Escola Bressol Tinet sigui 
convenient ni oportuna. L’escola Bressol Municipal no és un negoci que hagi de ser 
rendible. És una cosa molt més important. És el principi de un projecte educatiu que hauria 
d’anar dels 0 fins els 14 anys. 
I és, en aquests temps d’incerteses, que és de vital importància per un municipi, tenir 
projectes de llarg abast com és l’educació dels joves, perquè són / és el futur del Poble. 
Nosaltres entenem que una Escola bressol no és, ni hauria de ser mai, un espai de 
recollida i aparcament de nens. És i ha de ser un servei a les famílies, un punt de partida 
educatiu, hauria de ser el reflex d’un poble que pensa en el seu futur social i no solament 
amb el seu futur econòmic. 
 
En aquest tema hem de ser molt curosos amb els recursos que tenim i revertir-los en els 
nostres vilatans i no jugar a fer politiqueries de baixa volada. 
 
És en aquest punt on trobem de molt mal gust publicar un “panfleto” ( no mereix un altre 
nom, el BIM ) on un equip de govern es venta de les seves meravelles econòmiques, dels 
seus superàvits, dels 50000 € que podrem triar, del seu auditori “barato”, però sense plaça, 
ni mobles, ni pla de manteniment, .... 
 
Però no veiem per enlloc les retallades pròpies, les tisorades que no hi ha manera 
d’imputar a les altres administracions. 
 
Ens sap greu tenir un poble sense projectes educatius ferms, tenir un poble amb una 
obsessió malaltissa per les obres faraòniques que no podrem mantenir. 
 
Ajustar taxes, replantejar prioritats, no hauria de ser mai restar serveis ni recursos 
necessaris en aquests projectes de socials. És per aquest motiu que no hi podem votar a 
favor.” 
 
A  continuació pren la paraula el portaveu de la CU P, Xavier Oliveras , també mostra la 
seva conformitat pel que fa als dictàmens 2 i 3 però mostra les seves reserves pel que fa al 
dictamen número 4. El senyor Oliveras diu que hi ha un contradicció en els plantejaments i 
pregunta com pot ser que en un dictamen es proposa l’augment de les tarifes de la llar 
d’infants i en canvi en el següent dictamen es proposa la bonificació d’un impost a una 
empresa privada, diu que això no quadra i que en principi el seu grup tampoc està d’acord 
amb el dictamen de la llar d’infants. 
 
El senyor alcalde li pregunta si en el cas de que no hi hagués la bonificació per la 
residència el grup de la CUP votaria a favor del dictamen . 
 
El senyor Oliveras contesta  que no seria suficient. 
També diu que pel que fa al teatre ja ha dit d’altres vegades que s’hauria de fer amb 
d’altres equipaments com són el pavelló o el camp de futbol. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU senyor Josep Diaz  i en primer lloc mostra la 
seva disconformitat per disposar de la documentació en poc temps només 7 dies abans, el 
senyor Díaz diu que el seu grup està d’acord amb l’exposició que ha fet el grup d’ERC i 
proposen que es retiri aquest punt de l’ordre del dia i que si no es retira el seu vot serà en 
contra. 
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Pel que fa als dictàmens 2 i 3 el senyor Diaz diu que el seu grup hi està a favor, i que estan 
d’acord amb el grup de la CUP pel que fa al tema de les altres instal·lacions municipals 
consideren que si al pavelló o al camp de futbol es cobra entrada també s’hauria de pagar 
com al teatre. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que davant el posicionament dels diferents grups  
retirarà l’assumpte de l’ordre del dia però considera que no s’està actuant amb 
responsabilitat, l’alcalde diu que s’han fetes certes manifestacions perquè hi havia públic i 
que ara és quan la política fa mal, diu que com alcalde te l’obligació de tirar el poble 
endavant i que la llar d’infants també es tirarà endavant però que aquests 10.000€ que es 
deixaran d’ingressar s’hauran de treure  de despesa corrent, diu que la seva obligació és 
buscar equilibris econòmics. 
Al grup de CiU diu que ara no es vol que s’augmenti aquesta taxa però presenten una 
moció per construir un skatepark, que es pot estar d’acord amb que és necessari, però 
implica fer una despesa. Demana al grup de CiU que quan es diu que es tenen solucions 
s’han de presentar les propostes concretes. 
 
La senyora Conxita Padró demana poder intervenir i diu al senyor Alcalde que hagués dit el 
mateix encara que no hi hagués hagut públic. 
 
El senyor alcalde doncs retira de l’ordre del dia el dictamen número 4 i sotmet a votació els 
següents: 
 
Dictamen número 2 que es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres. 
 
Dictamen número 3 es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ LA SOL·LICITUD DE L’INSTITUC IÓ BENÈFICA AMICS 
DELS AVIS ( IBADA) PER LA BONIFICACIÓ DEL 90% DE LA  QUOTA DE I’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS DE LA LLICÈNCI A D’OBRES MAJORS  
5/12 
 

 
ANTECEDENTS 
 
La Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA) ha sol.licitat una bonificació de l’impost 
sobre Construccions i Instal.lacions i Obres, d’import 3.056,38 euros, que correspon a la 
llicència d’obres OMj 05/12, concedida per la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 
2012, per portar a terme les obres de reforma de la coberta de l’edifici situat al carrer 
Creueta núm. 51. 
 
La Llei reguladora de les Hisendes Locals en el punt 2 de l’article 103 estableix les 
bonificacions potestatives que sobre la quota de l’impost sobre construccions (ICIO) les 
ordenances fiscals poder regular, la lletra a) d’aquest article assenyala una bonificació 
de les construccions, i instal.lacions, i obres que siguin declarades pel Ple municipal, 
d’especial interès o utilitat municipal per concorrer circumstàncies socials. 
 
Atès que en l’article 6è de l’ordenança fiscal 1.5 reguladora de l’ICIO estableix una 
bonificació del 90% per aquest concepte. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 24/05/2012, 
aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
PRIMER.- DECLARAR d’interès especial i utilitzat pública pel municipi de Navarcles de 
la llicència d’obres OMj 05/12 concedida a la Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA) 
per concórrer circumstàncies de caràcter social. 
 
SEGON.- APROVAR la bonificació del 90% a l’import de la liquidació provisional per 
l’impost de l’ICIO de les obres corresponents a l’expt. OMj 05/12, que ascendeix a 
3.056,38 euros, quedant una quota resultant després d’aplicar la bonificació de 305,64 
euros. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Institució i practicar nova liquidació tributària. 
 

 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde es tracta d’una Fundació Privada sense ànim de lucre que 
presta una funció social, i que com a fundadors hi ha Càritas i que l’ajuntament també hi te 
un representant, l’alcalde destaca la funció social de la residència i que la contribució de 
l’ajuntament és pagar l’aigua i les escombraries i de tant en tant com el cas d’avui bonificar 
l’ICIO per les obres que fan, i  que són per millorar les instal·lacions. 
L’alcalde diu que l’ajuntament no podria assumir una residència de gestió municipal i més 
ara que la Generalitat retalla la seva aportació i posa els exemples de pobles de la 
comarca, com Sant Fruitós, Navàs o Santpedor que tenen una residència municipal i els 
problemes de finançament que tenen. L’alcalde diu que es poden assumir aquestes 
despeses per part de l’ajuntament quan a canvi el poble de Navarcles te una residència 
molt digne. 
 
Intervé la portaveu d’ERC, Conxita Padró i diu que si ja hi ha algun membre de l’ajuntament 
a la junta, i que  si els comptes són clars, no hi veuen inconvenient. 
 
Intervé el portaveu de la CUP, Xavier Oliveras i diu que reconeix el servei que presta la 
Residència al poble però que no es troba justa que una entitat que aquest any ha tingut un 
benefici de 92.000€ se li bonifiqui el 90% d’un impost . 
 
Intervé el portaveu de CiU, Josep Díaz i diu que el seu grup sempre ha estat d’acord en 
bonificar l’ICIO a la residència i que hi votaran a favor. 
 
Intervé el senyor Ramon Serra, que és el representant de l’ajuntament a la Residència i 
contestant al senyor Xavier Oliveras diu que el superàvit sempre es reinverteix a la 
Residència, en obres de millora per exemple, es van fer nous lavabos, es va renovar la 
cuina, etc.. i en aquest cas la teulada, i per tant bonificar l’ICIO suposa que tenen més 
diners per poder reinvertir. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar amb 12 vots a favor de PSC,CiU i ERC i 1 en 
contra de CUP. 
 
 
6.- DICTAMEN APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL MIEM (MAP A D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPAL)  
 



 

 9 

L’ajuntament de Navarcles en sessió del Ple del dia 23-12-2008 va aprovar el Mapa 
d’instal·lacions esportives dle municipi (MIEM), el document havia estat redactat per 
l’empresa Llop-Gestió de l’Esport per encàrrec de la Diputació de Barcelona. 

 
Posteriorment i a la vista de l’informe sobre l’estat del pavelló emès per l’empresa 
Buxadé,Margarit, Ferrando SLP en el qual després de l’analisi de l’estructura del pavelló es 
recomanen una sèrie d’actuacions les quals s’haurien de portar a terme abans de quatre 
anys. 

 
Davant d’aquest estudi es modifica el MIEM aprovat el mes de de desembre de 2008 i 
s’incorpora la necessitat bàsica d’un nou pavelló. Aquesta modificació del MIEM s’envia al 
Consell General de l’Esport als efectes del seu informe. 

 
En data 15-11-2010 es rep l’informe del Consell Català de l’esport en el qual es formulen 
una sèrie de consideracions i conclou que correspon a l’ajuntament incorporar les 
modificacions que estimi adients i sotemtre el MIEM a la seva aprovació definitiva. 

 
Estudiades les prescripcions assenyalades pel Consell Català de l’Esport i tenint en compte 
els canvis que hi ha hagut en les instal·lacions esportives des del document aprovat el 23-
12-2008 s’ha redactat un text refós del MIEM que incorpora aquets canvis i la nova 
necessitat bàsica que consisteix principalment en: 

 
1. L’actual pavelló esportiu passaria a ser equipament cultural 
2. Ubicar un nou pavelló a la zona Pla del Cos  

 
I havent informat a la comissió informativa en sessió del dia 24-5, aquest alcalde proposa al 
Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT  el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius 
del municipi de Navarcles (MIEM), introduïdes les modificacions al document aprovat el 23-
12-2008. 

 
SEGON.- TRAMETRE un exemplar al Consell Català de l’Esport per tal que, si s’escau, 
incorpori les propostes al desplegament del PIEC. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que el MIEM és un document on es recullen les 
instal·lacions esportives del municipi, les que existeixen i les que fan falta, a partir d’aquest 
document que cada municipi ha d’ el·laborar la Generalitat te un retrat de totes les 
instal·lacions esportives de Catalunya i si es volen demanar subvencions aquesta finalitat 
ha d’estar inclosa en el MIEM, a Navarcles aquest MIEM es va redactar a l’any 2008 i des 
d’aleshores hi ha hagut un canvi substancial que és el tema del pavelló, l’alcalde explica 
que segons un dictamen emès per tècnics especialistes el pavelló d’aquí 4 anys s’ha de 
tancar si no es fan unes obres de consolidació, que l’ajuntament ja ha fet i per tant es pot 
allargar una mica més però que en qualsevol cas el pavelló te els dies comptats. Després 
d’haver estudiat totes les possibilitats sembla que la més viable és fer-ne un de nou que no 
pas arreglar el vell, per si es vol obtenir subvenció del Consell Català de l’esport, tant cal 
que aquesta nova necessitat estigui inclosa en el MIEM i per això avui el que es proposa al 
Ple és modificar el MIEM de l’any 2008 en el sentit d’introduir-hi com una necessitat pel 
municipi de Navarcles la construcció d’un nou pavelló. 
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Intervé la portaveu d’ERC, Conxita Padró i diu que el seu grup no ho veu clar que no 
entenen aquesta modificació, que des de l’any 2008 les circumstàncies han canviat molt i 
sembla que això sigui un pedaç. 
 
Intervé el portaveu de la CUP i pregunta si l’ubicació ha de ser la que consta al mapa. 
 
Contesta el senyor alcalde i diu no necessariament que és evident que s’ha de fer una 
proposta d’ubicació però que el que és important és que la necessitat d’un nou pavelló 
estigui recollida en aquest document, és una qüestió de pur tràmit, contesta a la senyora 
Conxita Padró i li diu que potser no ha entès de que es tracta ja que les circumstàncies, pel 
que fa a les instal·lacions esportives des de l’any 2008 de rellevant nomé s’hi ha la del 
pavelló i això és el que es vol aprovar. 
 
Intervé el portaveu de CiU, senyor Josep Díaz i diu no se’ls ha informat d’aquest tema, 
tampoc saben com s’ha redactat aquest document a la Comissió informativa no es va 
donar informació, és per això que demana a l’alcalde que retiri aquest punt de l’ordre del 
dia i que si no el seu vot serà negatiu. El senyor Diaz diu que el seu grup està d’acord en 
que s’ha de fer un pavelló però consideren que no han estat prou informats, després 
d’haver anat a les diferents excursions que ha organitzat l’ajuntament per visitar pavellons, 
la visita a DRESCA pel tema de la nau, etc, no s’ha explicat res més. El portaveu de CiU 
diu que el projecte s’ha de replantejar. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que ara no s’aprova cap projecte, simplement com ja ha dit 
és  fer constar que a Navarcles li cal un pavelló nou per poder demanar subvencions en un 
futur. I sobre que no es va informar a la comissió informativa diu que no és cert que se’ls hi 
va donar les 4 fulles que és la modificació que s’introdueix tot lo altre és el que es va 
aprovar a l’any 2008, s’aprova un refós, no cap projecte nou. 
 
Finalment l’alcalde va donar per prou debatut el tema i ho va sotmetre a votació que va 
donar el següent resultat. 
 
APROVAT PER MAJORIA  ABSOLUTA, 7 vots a favor de PSC i CUP i 6 en contra de CiU i 
ERC.  
 
7.- DICTAMEN APROVACIÓ XIFRES POBLACIÓ 1-1-2012  
 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2012, tramesa pels serveis del Padró Municipal d’Habitants de la 
Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, de 20 de 
desembre, que modifica el Reglamento de Población y demarcación Territoriales de les 
Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, l’Ajuntament ha d’aprovar la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any i remetre els 
resums numèrics a l’Instituto Nacional d’Estadística (INE).  

 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 24-5-2012, aquest 
Alcalde eleva al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

A C O R D S 
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1er.- APROVAR  la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2011 essent la xifra de 
població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2012  5.973 habitants amb el següent detall 
 
Total Habitants: 5.973 
Homes:     2.923 
Dones:   3.050 
 
2on.- TRAMETRE  certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de Estadística, per la seva 
oportuna comprovació. 
 
Tots els grups van mostrar la seva conformitat, i sotmès a votació es va aprovar per 
UNANIMITAT dels 13 membres 
 
8.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 2012100  D’ACCEPTACIÓ 
D’AJUDES DEL PUOSC 2012 PER L’OBRA “MILLORA XARXA C LAVEGUERAM NUCLI 
DEL LLAC”.  
 
El text de la resolució que es sotmet a ratificació és el següent: 
 
Atès que l’actuació  “Milloroa de la xarxa de clavegueram del nucli del llac”  està inclosa en el Pla 
d’obres i serveis de Catalunya,  anualitat 2012, mitjançant acord de 28/2/2012,  publicat al DOGC 
núm. 6079 de 2/3/2012,  amb una subvenció de 40.000 euros,  
 
RESOLC  
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i la 
normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres 
s’executin amb normalitat i designar  a l’Enginyer Antoni Vila Marta com  a director facultatiu de les 
obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui 
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha 
sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així com també de les 
autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així 
com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 16161900 hi ha 
una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.   
 
Setè.- Ratificar aquesta Resolució en  el proper ple que es celebri.  
 
 
Tots els grups van mostrar la seva conformitat i sotmès a votació es va aprovar per 
UNANIMITAT dels 13 membres 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
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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 ordinària , i resolucions d’alcaldia del 
número 2012081 fins al 2012150  queda substituïda l ’obligació de donar compte al 
Ple de tots els acords en virtut del lliurament de les actes que s’ha fet als portaveus 
dels grups municipals en compliment de l’article 22 .2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i pel recon eixement del dret de lliure accés 
als llibres de resolucions de tots els membres de l a Corporació, article 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. 
 

- Informe de tresoreria trimestral de morositat  en compliment de la Llei 15/2010 , 
corresponents al 4t. Trimestre any 2011 i 1r.trimestre any 2012 

- Donació de compte de la resolució d’alcaldia número 2012124 de data 27 d’abril de 2012 
d’aprovació la liquidació del pressupost exercici 2011 

 
L’alcalde dona la paraula al senyor Interventor. 
 
Pren la paraula 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 per aquest any 2012 el termini de pagament es fixa a 40 dies, i tal 
com es veu en els informes s’ha pagat..........................................en global. 
 
Es transcriu la Resolució nùm. 2012124  relativa a l’aprovació de la liquidació del 
pressupost per a 2011. 
 

EN Llorenç Ferrer i Alòs  en qualitat d’Alcalde-President de l’ajuntament de Navarcles, en 
relació a la liquidació del Pressupost Municipal exercici 2011, dicta la següent resolució: 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2011 en el qual es posa de manifest l’execució de 
l’estat de despeses d’ingressos i despeses i es determina els drets pendent de cobrament i 
obligacions pendent de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, el 
romanent de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 de 5 
de març, en el seu art. 191, aquesta intervenció informat la liquidació de l’any 2011. 
 
Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica correspon a 
l’Alcaldia en relació a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual 
s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 27 d’abril 2012. 
 
De l’expedient de liquidació se’n deriven les següents magnituds: 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  
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Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments RT pressupostari 

a. Operacions corrents 5.040.544,75 4.016.816,60   1.023.728,15 

b. Altres operacions no financeres 460.020,67 882.847,31  -422.826,64 

1- Total operacions no financeres (a+b) 5.500.565,42 4.899.663,91  600.901,51 

2- Actius financers     

3- Passius financers 596.223,84 582.908,10  13.315,74 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  6.096.789,26 5.482.572,01  614.217,25 

4- Crèdits finançats amb RTDG   196.600,72  

5- Desviacions de finançament negatives   347.357,32  

6- Desviacions de finançament positives   567.463,23 -23.505,19 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2011     590.712,06 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 

 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria   351.420,91 

2 (+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI D'EXERCICI   2.695.198,71 

  PI - Exercici corrent  1.362.199,36  

  PI - Exercicis tancats  1.312.597,49  

  D'altres operacions no pressupostàries  20.401,86  

  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva    

3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D'EXERC ICI   954.570,75 

  PD - Exercici corrent  461.402,44  

  PD - Exercicis tancats  7.742,50  

  D'altres operacions no pressupostàries  517.796,33  
 (-) Pagament pendent aplicació definitiva  32.370,52  

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)   2.092.048,87 

II SALDO DUBTÒS COBRAMENT   365.262,77 

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT   1.334.234,92 

IV 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-
II-III)   392.551,18 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els crèdits definitius, les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzats. 
 
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts nets, i la recaptació neta. 
 
L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
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• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 
• El resultat pressupostari de l’exercici 

 
• Els romanents de crèdit 

 
• El romanent de tresoreria 

 
. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP i el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’ aprova el Reglament que la desenvolupa, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 
L’article 19 del RD 1463/2007 estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 16.2 del mateix estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en 
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla es va 
elaborar durant l’ exercici 2010 i es va aprovar en el  Ple de la corporació de data 24 de març 
de 2010. 
 

S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 

Per tant,  

RESOLC: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent 
detall. 
 

SEGON.- Donar-ne compte al Ple  en la primera sessió que hi hagi. 

TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 

 
A continuació l’alcalde va declarar obert el torn p er les mocions dels diferents grups 
municipals 
 
 
 
MOCIONS 
 
PROPOSTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER LA CREACI Ó D’UNA COMISSIÓ 
DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DEL POBLE DE NAVARCLES.-   
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“Els grups municipals de l’Ajuntament de Navarcles Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Convergència i Unió, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Esquerra Republicana de 
Catalunya considerant la difícil situació econòmica que travessa el nostre país en 
general i el nostre poble en particular, la necessitat de treballar per promoure iniciatives 
que generin treball i ocupació, l’objectiu de captar empreses i altres activitats que puguin 
ajudar al creixement econòmica de Navarcles, van acordar crear una comissió que 
tingués per objectiu la reactivació econòmica del municipi de Navarcles, i és per aixó que 
ho porten al Ple per tal que s’adoptin els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Crear la Comissió per la reactivació econòmica i generació d’ocupació a 
Navarcles amb la següent composició: 
• Com a Coordinador de la Comissió L’alcalde 
• Com a Secretari el president o portaveu del grup de CiU 
• Un Representant del Grup Municipal del PSC  
• Un Representant del Grup Municipal del CiU  
• Representant del Grup Municipal del CUP en Xavier Oliveras i González  
• Representant del Grup Municipal del ERC na Conxita Padró i Riera 

 

 1.2 Són objectius i funcions  d’aquesta comissió els següents: 

-Analitzar i buscar les oportunitats econòmiques que es poden desenvolupar des de 
Navarcles. 
-Analitzar i debatre les propostes sobre creació d’empreses i creació d’ocupació que 
arribin a l’Ajuntament i definir el suport que se’ls hi pot donar. 
-Proposar iniciatives que puguin ajudar a crear ocupació i la generació d’empreses. 

 
1.3 Procediment d’actuació: 
 
- L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Navarcles continuarà 
desenvolupant la seva tasca habitual de col·locació de treballadors, orientació 
laboral i altres tasques que ajuden en el dia a dia a l’activitat econòmica del 
municipi. Quan alguna de les propostes que arribi o alguna actuació tingui un 
calat més general serà sotmès a consideració de la Comissió. Així mateix tota 
iniciativa o proposta sobre promoció econòmica dels diferents grups serà 
canalitzada a través de la Comissió. 

-  Cap grup utilitzarà els treballs de la comissió per treure’n rèdit polític, de tal 
manera que els èxits aconseguits seran considerats de tots els grups. Això 
significa que tota iniciativa que hagi estat generada des de la comissió es farà 
pública amb la presència d’un representant de tots els grups polítics. 
- Tota la informació utilitzada en la Comissió té caràcter reservat i la divulgació 
es farà d’acord amb el procediment pactat i d’acord amb el que hagi acordat 
la comissió al respecte. 
-  Si s’escau, les propostes que surtin de la Comissió seran presentades al Ple 
per la seva aprovació. L’execució de les accions correspondrà als tècnics de 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.” 
 

L’alcalde dona la paraula al portaveu del grup de CiU ja que ha estat una iniciativa d’aquest 
grup municipal. 
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Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Josep i diu aquesta iniciativa ha sortit del seu 
grup però que no volen el protagonisme si no que el que es vol és treballar pel poble i que 
degut a l’experiència que tenen amb temes d’empresa i davant la situació de crisi 
econòmica actual van considerar  de crear una comissió per treballar tots els grups de 
l’ajuntament i poder aportar solucions i  fer propostes, en relació a la proposta que es 
presenta es demana que el president de el coordinador de la comissió sigui elegit d’entre 
els membres de la mateixa. 
Es va donar la paraula als altres grups municipals i van mostrar la seva conformitat, el 
portaveu de la CUP  va proposar que es dones la possibilitat a que la comissió estes oberta 
a d’altres persones. 
Sotmesa la moció a votació amb aquestes dues esmenes es va aprovar per UNANIMITAT 
dels 13 membres 
 
DECLARACIÓ POLÍTICA PEL DRET A VOT I ELS REPRESENTA NTS ELECTES.-  
 
 
“El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la 
familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa maternal o 
paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la capacitat 
d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la 
representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o 
escollida. 
 
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de mar, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació de 
la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la Disposició Final 
Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un procés de 
modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i 
paternitat dels càrrecs electes.  
 
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han 
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Encara als 
Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un greuge comparatiu entre els 
diferents òrgans de govern democràtic.  
 
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
poden votar als plens municipals. 
 
Segons l’informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de 
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres de 
poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de 
la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La 
segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència dels 
edils i poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última, delegar el vot en una altra 
persona del consistori.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 
 
1.- Instar a l’Ajuntament de Navarcles a impulsar la demanda de modificació respecte la 
Llei de Bases Locals necessària per a que un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en 
cas de baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, utilitzant un mètode que no 
comporti cap despesa suplementària als ajuntaments.  
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2 Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en plens 
municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a vot en cas de patir 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu. 
 
Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del 
Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament. “ 
 
 
Explica la moció l’alcalde que diu que és una moció que ens van trametre des de 
l’ajuntament de Sant Joan Despí i que el que pretén és que es modifiqui la llei com s’ha fet 
en el Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats tal manera que en els casos de 
baixa per maternitat o paternitat el regidor/a pugi delegar el seu vot. 
 
Tots els grups municipals van mostrar la seva conformitat i es va aprovar per UNANIMITAT 
dels 13 membres 
 
DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO +2 0: CAP AL BON 
GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA  
 

 

En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha deixat 
ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament 
sostenible al món municipal.  
 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 
1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió 
en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu 
l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment 
coneguda amb l’acrònim de Rio+20. 
 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 
Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per 
aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a 
l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i 
internacional. 
 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat 
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. 
Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia verda 
en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que 
corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en 
la direcció correcta. 
 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un 
treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció 
que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en els 
seus territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden 
en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i, en 
conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més eficient. 
 
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més recentment, 
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en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del 
canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible 
Local. 
 
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova 
conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que Assemblea general de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat acaba d'aprovar, i tenint present el treball impulsat a 
Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la participació activa del nostre país a la 
Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en 
sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits 
institucionals. 
 
És per tot això que l’Ajuntament de Navarcles com a membre de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat  
 
ACORDA: 

POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva 
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que 
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi 
de recursos aplicable a la situació econòmica actual.    

DESENVOLUPAR  la potencialitat màxima del municipi en tots aquells camps generadors 
d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible. 

EXPLORAR  les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit  de la sostenibilitat en 
tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies 
renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació 
ambiental i consum responsable. 

ESTIMULAR  la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en 
l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en 
desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, 
humans i d’organització. 

FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de 
col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.  

GARANTIR  la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions 
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament 
de la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions 
de recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur. 

ESTABLIR  lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius 
comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i 
comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les 
polítiques  ambientals locals. 

DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i 
eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia 
sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la 
millora de la comptabilitat energètica.  
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IMPULSAR  el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de 
construcció  de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.   

Finalment, notificar els acords a la presidència de la Xarxa 
 
*** 
 
Pren la paraula el regidor Ramon Serra, i diu que atès que   Navarcles forma part de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles per la sostenibilitat es proposa que doni suport a la declaració 
que es va fer a Vic en la darrera assemblea i que va en la línea de manifestar el compromís 
de l’ajuntament en avançar en polítiques de creixement sostenible . 
 
També aprofita per comunicar que el dia 14 de juny es constituirà la comissió de Medi 
Ambient on tothom hi és convidat a participar. 
 
Tots els grups municipals van mostrar la seva conformitat i sotmesa la moció a votació es 
va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres. 
 

- Moció presentada pel grup de CiU sobre la construcc ió d’un “Skatepark” al 
poble de Navarcles  

 
L’alcalde dona la paraula al portaveu del grup de CiU senyor Josep Diaz. el senyor Josep 
Díaz dona lectura a la moció quin text és el següent: 
 
 

MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE L A CONSTRUCCIÓ 
D’UN SKATEPARK AL POBLE DE NAVARCLES  
 

“Des del Grup municipal de Convergència i Unió entenem que es fa imprescindible 
l’habilitació d’un espai per a la pràctica del Skateboarding (o monopatí) incloent altres 
disciplines com patinatge o bicicleta acrobàtica. Des de fa més un temps els aficionats al 
skate han anat augmentant considerablement, actualment l’Ajuntament de Navarcles no te 
cap espai habilitat per al desenvolupament d’aquells esports en correctes condicions, que 
s’estan ocupant espais privats i altres indrets que no reuneixen les condicions requerides. 
 
Donat que s’han recollit firmes en suport a la construcció d’un Skatepark. 
 
Donat que en ple s’acceptà destinar una part petita del pressupost a aquelles 
reivindicacions populars.  
 
Donat que volem que els practicants d’aquestes activitats al poble puguin gaudir-les en les 
millors condicions possibles de les activitats de lleure i esports. 
    

ACORDS  
 
Primer.- Convocar  una reunió amb les persones interessades perquè participin de la 
configuració del Skatepark dins de les limitacions d’espais i econòmiques, que donat 
l’actual situació serien comprensibles per totes les parts implicades.  
 
Segon.- Instar  a la construcció d’un Skatepark amb un temps no inferior a 6 mesos. “ 
 
El senyor Josep Díaz demana el vot favorable de tots els regidors. 
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Obert el torn d’intervencions per part de la regidora d’ERC la senyora Conxita Padró diu 
que el seu grup hi està d’acord. 
Per part de la CUP, el senyor Xavier Oliveras diu que proposaria suprimir “termini no 
inferior a 6 mesos”. 
Per part del grup socialista el senyor alcalde pren la paraula i diu que efectivament és un 
tema que no està resolt, i que s’han fet algunes gestions, s’han demanat pressupostos i 
puja uns 24.000€  l’alcalde diu que el tema s’ha d’estudiar bé, buscar l’emplaçament 
correcte i també quin tipus d’obstacles s’instal·len, ja que n’hi ha de moltes mides amb 
diferents dificultats i a més també hi ha el tema de la seguretat. 
 
Finalment es sotmet a votació la moció suprimint del punt  2 “amb un temps no inferior a 6 
mesos, i es aprovat per UNANIMITAT dels 13 membres, 
  
PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde obra el torn de precs i preguntes. 
 
Pren la paraula la regidora d’ERC, Conxita Padró i llegeix una pregunta que li han donat 
uns pares de l’escola Bressol en relació a l tancament d’una aula de P2. 
El senyor Alcalde diu que és un tema que es tractarà en la part d’audiència pública perquè 
sembla que hi hauran diverses intervencions en relació l’escola bressol i per tant proposa 
que es deixi per després. 
La senyora Padró hi està d’acord. 
 
Pren la paraula el regidor de la CUP, Xavier Oliveras i pregunta en relació a l ‘edifici en mal 
estat que ha sortit un anunci al BOPB d’avui i l’anunci és del dia 9 de maig, si pot haver-hi 
algun problema 
 
I en relació al col·lectiu de vigilants, pregunta si hi ha algun problema i que hi ha de cert 
sobre que es vol canviar el seu conveni. 
 
En relació  a la primera pregunta contesta el senyor alcalde i diu que la Secretària podria 
informar de tot el procediment que s’ha seguit amb aquest tema, però que en definitiva el 
tema és que, tot i que la responsabilitat del manteniment d’un edifici recau en els seus 
propietaris, l’administració i en aquest cas l’ajuntament és competent per vetllar aquest 
compliment i en cas que no es faci ho ha de requerir al seu propietari, el propietari de 
l’edifici és una empresa i el seu administrador te el domicili a Alacant i no respon als 
requeriments de l’ajuntament i per tant haurà de ser l’ajuntament qui faci les obres al seu 
càrrec, però per tal que l’ajuntament pugui cobrar les obres, o en última instància quedar-se 
amb l’immoble tot el procediment s’ha de seguir escrupolosament perquè no hi hagi 
defectes de forma. 
 
La secretària intervé i diu que no hi ha cap inconvenient pel tema de la data de l’anunci 
publicat, i precisament ve donat perquè no s’han pogut practicar les notificacions al domicili 
i per això s’ha hagut de publicar, va dir que ara ja s’estava en el darrer tràmit i pendent de 
l’autorització judicial per poder entrar ja que és un domicili. 
 
En quan a la segona pregunta el senyor alcalde diu que s’està treballant en una modificació 
del reglament de vigilants en el sentit de fer un model de un guàrdia més de proximitat, que 
no hi ha cap problema amb el col·lectiu més enllà de que hi ha una persona més i s’han de 
fer ajustos. 
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Demana la paraula el senyor Venanci Pellicer i en relació al tema del tancament de carrers 
que hi ha pel tema d’aquesta casa en mal estat diu que s’ha provocat un coll d’ampolla i 
pregunta si no s’ha plantejat obrir el carrer Nou de manera temporal i mentre duri aquesta 
situació. 
I en relació a l’enderroc de l’edifici potser es podria plantejar de destinar el solar que quedi 
com a parking. 
 
Contesta el senyor alcalde i en relació al tema del coll d’ampolla diu que efectivament és 
així i que es tindrà en compte d’obrir el carrer Nou si aquesta situació s’allarga molt. 
 
En quan al solar l’actuació que es planteja no és d’enderroc total si no una actuació puntual 
per garantir la seguretat. 
 
Intervé el senyor Ramon Riba i exposa que ell és membre de la comissió econòmica i que 
en el Ple d’avui hi ha una sèrie de temes econòmics que no s’han tractat a la comissió ni 
tant sols s’ha convocat i diu que un tema important com la liquidació del pressupost es 
passa pel Ple sense informar-ne abans, també pel que fa les factures aprovades d’anys 
anteriors, que es vana provar a la Junta de Govern i tampoc s’ha informat. 
Sobre aquest punt l’alcalde  diu que la liquidació  no s’ha d’aprovar pel ple i que la comissió 
de comptes es convoca només pel Compte General, però que no obstant a la sessió de la 
comissió informativa va assistir l’interventor i va explicar els números de la liquidació. I li 
demana a l’interventor si s’ha fet correctament 
 
Pren la paraula l’interventor i diu que efectivament la liquidació és una de les parts del 
compte General, que és el recull comptable i és purament tècnic i la competència per la 
seva aprovació és l’Alcalde, al Ple només se’n dona compte i que la Comissió de Comptes 
és per aprovar el Compte General quan es revisin tots els estats comptables. 
 
El senyor Ramon Riba diu que no dubta que sigui així però que no estaria de més informar, 
i en quan les factures d’anys anteriors pregunta a que es degut. 
 
L’interventor contesta dient que són factures que no estaven pendent d’aplicar a la partida 
corresponent i s’han d’incorporar un cop aprovat el pressupost. 
 
El senyor Venanci pregunta, si aquestes factures estaven comptabilitzades. 
 
L’interventor diu que si que la comptabilitat de l’administració pública es composa de la 
comptabilitat pressupostària i la doble partida, com la privada i aquestes factures estaven 
comptabilitzades però a la pressupostària, no. 
El senyor Pellicer pregunta però que aquest import resta del superàvit. 
L’interventor diu que si. 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió 
essent les 22.45 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 


