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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 24 D’ABRIL DE 2013 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 03/2013 
Dia: 24/04/2013 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.35 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) 
Enric Moral i Serrano (CiU) 
Aleix Solé i Sellarès (CUP) 
Conxita Padró i Riera (ERC) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor (absent) 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Anna Sentias i Coromina (CiU) 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia 24 d’abril de 2013, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número 3 del Ple de la Corporació amb caràcter 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, 12 membres dels 13 que composen la 
Corporació,es passa tot seguit a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que tot 
seguit  es relacionen: 



 2 

 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació acta sessió del dia 27-3-2013. 
2.- Dictamen aprovació l’acceptació de la cessió formulada per  FESMANA de mobiliari per la 
nova Biblioteca. 
3.- Dictamen aprovació incoació del procediment per suprimir el registre municipal d’unions 
estables de parella. 
4.- Dictamen d’aprovació d’adhesió al conveni relatiu a la Central de contractació del Consell 
Comarcal del Bages. 
5.- Dictamen aprovació complements retributius a diferent personal laboral. 
6.- Dictamen aprovació provisional modificació parcial de l’OF 3.6 reguladora de la taxa per la 
utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic  
7.- Dictamen ratificació acord Junta Govern Local del dia 4-4-2013 d’acceptació subvenció 
Departament Ensenyament per l’escola de música curs 2011-2012. 
8.- Dictamen aprovació delegació de competències de recaptació a l’OGT de diferents taxes i 
ingressos de dret públic. 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

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

- Moció conjunta grups socialista i CiU sobre l’exercici de la sobirania fiscal 
- Moció presentada per l’Assemblea de municipis per la independència secció local de 

Navarcles sobre l’exercici de la sobirania fiscal. 
- Moció d’ICV-EUiA per sol·licitar l’aprovació d’una llei pel mínim vital de les persones. 

 
Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 2 DE DATA  27/03/2013 
 
Sotmesa a votació es va aprovar per  UNANIMITAT 
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ  FORMULADA 
PER FESMANA DE MOBILIARI PER LA NOVA BIBLIOTECA  
 
ANTECEDENTS 
 
L’ajuntament de Navarcles va sol·licitar a la Fundació Escola Santa Maria (FESMANA) 
una aportació econòmica per la compra de mobiliari destinat a la nova Biblioteca 
seguint la línia de col·laboració iniciada fa uns anys amb aquest ajuntament amb 
l’adqusició de mobiliari per l’escola Bressol Municipal. 
En resposta a aquesta petició la Fundació FESMANA  va aprovar en data 11 de febrer 
col·laborar en el finançament del mobiliari de la Biblioteca infantil i també de la nova 
sala multimèdia per un import global de 45.000,00€. 
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En data 17 d’abril amb RE/603/2013 es presenta davant l’Ajuntament  un escrit del 
secretari de la Fundació senyor Josep Corrons en el qual es comunica l’ acord del 
Patronat de la Fundació segons el qual la col·laboració s’instumentalitza mitjançant 
una cessió irrevocable de l’equipament a favor de l’Ajuntament de Navarcles i que un 
cop transcorreguts 10 anys aquest equipament passi a ser propietat municipal. 
 
L’equipament objecte d’aquesta cessió és el que consta a la factura del proveïdor 
l’empresa METALUNDIA, de data 1/4/2013 número 54 i per un import de 44.968,28€ 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 17-4-2013, 
aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- ACCEPTAR la cessió d’equipament destinat a la Biblioteca Infantil i sala 
multimèdia que de forma irrevocable, la Fundació FESMANA ofereix a l’Ajuntament de 
Navarcles, en el seu escrit de data 17-4-2013 i RE/ número 693/2013. 
Transcorregut el termini de 10 anys, aquest equipament quedarà en propietat de 
l’Ajuntament de Navarcles. 
 
SEGON.- COMUNICAR  aquest  acord a la Fundació FESMANA 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i en primer lloc agraeix a la Fundació la seva 
col·laboració en el nou equipament i explica que la Fundació FESMANA fa una 
donació d’equipament per la nova biblioteca per import de 45.000€ i que per motius 
que es podrien dir comptables de la Fundació s’instrumentalitza com una cessió que ja 
es diu que és irrevocable i que al cap de 10 anys els mobles quedaran per 
l’ajuntament. 
 
La portaveu d’ERC mostra la seva conformitat. 
El portaveu de la CUP mostra la seva conformitat. 
El portaveu de CiU senyor Josep Diaz diu que l’Ajuntament va demanar la 
col·laboració de la Fundació per finançar l’equipament de la biblioteca  i que el seu 
grup entén que la finalitat d’aquesta Fundació és el finançament d’activitats culturals o 
de beques per gent de Navarcles i no pas finançar equipament i per això no estan 
gaire d’acord amb el dictamen. 
 
Votació: 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 PSC, ERC i CUP 
Vots en contra: 4 CiU 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT PER  SUPRIMIR EL 
REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA  
 
ANTECEDENTS 
 
L’ajuntament de Navarcles va aprovar per acord de Ple de data 26-11-2008 
l’ordenança reguladora del registre administratiu municipal d’unions estables de 
parella.  En l’actualitat existeixen 22 parelles inscrites de les quals 21 segueixen 
empadronades al municipi. 
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Vist l’informe emès per la secretària que consta a l’expedient segons el qual amb la 
entrada en vigor de la  Llei 25/2010 de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família, es posa en evidència que la creació de 
registres administratius per part dels Ajuntaments no troba empara en aquesta norma 
que regula de forma expressa les unions estables de parella, i que la competència en 
matèria d’ordenació de registres públics correspon en exclusiva a l’Estat, que és l’únic 
que en pot regular la seva creació, modificació i supressió i establir la seva normativa 
de funcionament . 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, articles 51 i 52. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 17-4-2013, 
aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- INCOAR procediment administratiu per a la supressió del registre municipal 
d’unions estables de parella i derogació de la seva ordenança reguladora. 

  
SEGON.- OBRIR un tràmit d’audiència a les persones interessades amb notificació 

personal a totes les persones que figuren inscrites al registre perquè puguin 
formular les al·legacions i aportar els documents que considerin oportuns 
en un termini de deu dies. 

 
 TERCER.- OBRIR un període d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils a 

la resta de persones interessades, mitjançant anunci publicat al BOPB. 
 
 
El senyor Alcalde va donar la paraula a la Secretària, la qual va explicar que en 
l’actualitat aquest registre no tenia base legal pel seu funcionament i que per això el 
convenient era aprovar la seva derogació.  
 
Votació: 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT, assolint el quòrum de 
majoria absoluta. 
 
4.- DICTAMEN D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL CONVENI RELAT IU A LA CENTRAL 
DE CONTRACTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES.  
 

ANTECEDENTS 
 
 

Atès que el Ple del Consell Comarcal celebrat en data 28 de gener de 2013, va 
aprovar el “Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del 
Consell Comarcal del Bages”, en aplicació d’allò que disposa l’article 203 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que el text íntegre del Reglament regulador del funcionament de la Central de 
Contractació del Consell Comarcal del Bages fou publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 5 d’abril de 2013. 
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Atès que les centrals de contractació es configuren com a instruments que permeten la 
tramitació i/o adjudicació d’una prestació d’un altre poder adjudicador, de forma que 
els òrgans que disposin de menys mitjans puguin encarregar els seus contractes a 
altres ens per a la seva gestió. En conseqüència, es tracta d’aplicar els principis de 
simplificació administrativa dels òrgans de contractació administrativa, facilitant 
adquisicions i a més permetent l’aplicació de les anomenades economies d’escala. 
 
Atès el que disposa l’article 3 del Reglament regulador del funcionament de la Central 
de Contractació del Consell Comarcal del Bages, sobre la necessitat d’aprovar  
l’adhesió a l’esmentada central de contractació per mitjà del corresponent acord, i la 
posterior signatura del conveni  que figura en l’ Annex I del reglament. 
 
Atès allò que disposen els articles 303 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, respecte als convenis 
interadministratius. 
 

Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 17-4-2013. 
Aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

     ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni d’adhesió a la Central de contractació del Consell 
Comarcal del Bages que figura com Annex I en el seu reglament regulador de 
funcionament publicat al BOPB en data 5 d’abril de 2013 . 
 
Segon.-  Trametre certificat de l’anterior acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del conveni. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que aquest tema es va plantejar amb un 
Consell d’alcaldes en el qual es va valorar positivament el fet que alguns tipus de 
serveis o de subministres que puguin ser iguals per molts ajuntaments es podria 
vehicular la seva compra a través d’un organisme central per tal d’aconseguir millors 
preus, el primer que es va plantejar va ser la contractació d’ambulàncies. 
El senyor Alcalde diu que en principi l’acord d’adhesió al conveni no obliga a 
l’ajuntament a  adherir-se a totes les compres que es facin i és per això que es veu 
convenient d’aprovar-ho per si en algun moment pot interessar. 
 
La portaveu d’ERC Sra. Conxita Padró manifesta que si no ha de suposar cap cost 
afegit per l’Ajuntament hi està d’acord. 
 
L’Alcalde contesta que no és cap cost per l’ajuntament. 
 
El portaveu del grup de la CUP va mostrar la seva conformitat i també el portaveu de 
CiU 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels assistents. 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPLEMENTS RETRIBUTIUS A DI FERENT 
PERSONAL LABORAL.  
 

Relatiu aprovació complements retributius diferents  llocs de treball 
 

La llei de pressupostos de l’Estat per l’any 2013 determina que les retribucions 
del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte 
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a les vigents al 31-12-2012, per tant només es pot justificar un augment en la retribució 
com a conseqüència d’una modificació en les condicions laborals, o de canvi de lloc de 
treball, que pot comportar més de dedicació, i/o més responsabilitat. 

 
Vista la memòria d’alcaldia relativa a uns canvis en diferents llocs de treball, 

amb motiu de la posada en funcionament del nou equipament La Creueta Centre 
Cultural. 

 
I atès  pel que fa al lloc de treball d’encarregat del pavelló, que s’han acumulat 

a les seves tasques les que executava  l’encarregat de manteniment de les escoles, 
ara jubilat. 

  
Atès l’article 16 de l’acord de condicions del personal al servei de l’ajuntament 

de Navarcles segons el qual les retribucions del personal laboral tindrà la mateixa 
estructura que la dels funcionaris i que l’import del complement específic serà el 
valorat a la relació de llocs de treball.  

 
Atès que l’ajuntament de Navarcles no disposa d’una relació de llocs de treball 
 
L’òrgan competent és el ple de la Corporació en virtut del que s’estableix a 

l’article 54.1 h) del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual  s’aprova el reglament del 
personal al servei de les Entitats Locals, i a l’article 52 .1j) del DL  2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

Informat l’òrgan de representació dels treballadors de l’Ajuntament de 
Navarcles en la seva reunió del dia 11 d’abril.  

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 17-4-2013. 
Aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- FIXAR les següents quanties  pels conceptes retributius que es 
relacionen i pel desenvolupament del llocs de treball següents amb efectes a 1-5-
2013: 

 

Lloc de treball Concepte i Quantia mensual  

Encarregat teatre-auditori Compelment específic 450,00€ 

Auxiliar administratiu Complement específic 215,00€ 

Encarregat manteniment 

 Instal·lacions 

Complement específic 357,42€ 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord al servei de nòmines . 

Intervencions  
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que la motivació d’aquest dictamen és 
regularitzar diferents llocs de treball que per diferents motius se’ls hi han augmentat les 
tasques i la seva responsabilitat, no només obeeix a l’a inauguració d’un nou 
equipament si no que actualment ha s’havien assumit més tasques de les que en u 
principi el seu lloc tenia assignat, en el cas per exemple de l’administrativa que feia 
tasques de secretaria d l’escola de música i que es pagaven hores extres. 
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En el cas de l’encarregat del pavelló en el darrer curs també ha assumit les feines de 
manteniment de l’escola, i en definitiva creu que és una proposta justa i lògica i 
demana el vot favorable del Ple. 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC, Conxita Padró que expressa la seva conformitat i 
demana que les places que surtin a concurs sigui un procediment transparent. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé i diu que estan d’acord en que es 
pagui un salari just per la feina que es fa i per tant no estan en desacord amb els 
complements si es correspon amb la feina que es fa, però que el seu grup està també 
a favor del repartiment del treball i per tant consideren que si hi ha més feina a fer pot 
ser s’hauria d’estudiar amb més calma i es podria plantejar la creació d’una plaça. Per 
això des de la CUP es demanaria que es retirés aquest punt a fi i efectes d’estudiar-ho 
amb més calma i que per tal de no perjudicar als treballadors en el ple de juny aquests 
complements s’aprovessin amb efectes retroactius. 
 
Pren la paraula el senyor Venanci Pellicer del grup de CiU i manifesta el seu acord 
amb la proposta de la CUP, demana que es retiri el dictamen. Diu el senyor Pellicer 
que no es posa en dubte que les persones que es proposen per aquests complements 
s’ho mereixen però que hi ha un fet irregular en la seva contractació ja que almenys en 
dos casos, es van contractar pel sistema de màxima urgència, per tant en comptes 
d’anar continuant amb la irregularitat contractual ara ell que tocaria és convocar un 
concurs, i reitera la petició de que es retiri el dictamen. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde, i contesta les diferents intervencions, en primer lloc i 
quan a la transparència dels concursos que ha esmentat la senyora Conxita Padró, el 
senyor Alcalde diu que precisament s’ha convocat una plaça d’administrativa vacant a 
l’àrea de comptabilitat i que ja ha sortit publicada al BOP. 
En segon lloc esmenta que el dictamen te el suport del comitè d’empresa si bé també 
ha de dir que el comitè també proposaven d’altres places que s’havien d’estudiar. 
En tercer lloc i pel que fa als concursos, s’ha de tenir amb compte que pel que fa al 
personal laboral es podria dir que el 80% hauria de sortir a concurs, considera que 
aquest fet seria molt perjudicial per la gent que està fent bé la seva feina. 
En quart lloc i pel que fa al repartiment del treball, explica que aquest ajuntament ha 
creat 3 places per anar cobrint de forma rotatòria i que l’any passat es van fer dues 
convocatòries i aquest any no s’ha fet perquè s’ha obtingut un pla ocupacional que 
dona feina a 6 persones i que va ser el primer ajuntament de la comarca en fer la 
petició, si bé la selecció i la contractació s’ha fet des del SOC. 
En cinquè lloc, s’ha de tenir amb compte que aquests llocs de treball tenen un horari 
complicat, caps de setmana, vespres i quan es te gent compromesa i que s’estima la 
feina, és convenient que es valori. És un valor per l’ajuntament tenir gent responsable i 
segur que a l’empresa privada també es fa el que es pot per mantenir a la gent que 
respon. 
El senyor alcalde diu que per tots aquests motius no retiraran el dictamen. 
 
S’obra un segon torn d’intervencions. 
El senyor Aleix Solé per part de la CUP diu que és bo i s’entén que es vulgui 
consolidar unaplantilla que funcioni però que voldrien tenir més temps per estudiar-ho i 
per plantejar si fos el cas la creació d’una nova plaça i almenys repartir la poca feina 
que hi ha. 
 
Intervé el senyor Venanci Pellicer per part de CiU i diu que entén les al·lusions al món 
empresarial però que moltes vegades se li ha dit que no es pot comparar l’ajuntament 
amb una empresa i que en aquest cas l’ajuntament com administració està subjecte a 
unes normes  que s’han de complir, continua el senyor Pellicer i diu que considera que 
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és una proposta irregular ja que és una modificació dels llocs de treball, el que tocaria 
és convocar un concurs per cobrir de manera estable aquestes places , El senyor 
Pellicer reitera que no li cap dubte que aquestes persones fan bé la seva feina però és 
una contractació irregular i s’ha de fer bé. 
 
L’Alcalde dona el dictamen per debatut i sotmet a votació i dona el següent resultat: 
 
Vots a favor: 7 (PSC i ERC) 
Vots en contra: 4 CiU 
Abstencions: 1 CUP 
 
El dictamen queda APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. 
 
  
6.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PARC IAL DE L’OF 3.6 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÉNS DE 
DOMINI PÚBLIC AFECTES AL SERVEI PÚBLIC  
 

ANTECEDENTS 
 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Estudiada la proposta a la comissió informativa del dia 19-10-2011, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació de l’Ordenança Fiscal 3.6 
reguladora de la Taxa per la utilització privativa de béns de domini públic afectes al 
servei públic, tal i com s’exposa a continuació: 
 
Article 5. Beneficis fiscals. Afegir un punt 2 que digui: 
 
2. Estaran exempts de la tarifa entitats, associacions i o agrupacions locals que utilitzin 
els espais per les activitats ordinàries de l’entitat, associació i/o agrupació.  
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. Modificar la tarifa quarta,  
Tarifa quarta. Teatre-Auditori “Agustí Soler i Mas”   
- Assaig General més funció amb tècnic 120,00 euros 
- Per hora addicional tècnic 15,00 euros/hora 
2. Afegir tarifa cinquena  La Creueta Centre Cultur al 
Tarifa Cinquena. “La Creueta” Centre Cultural  

1. Sala d’actes 

    - Lloguer per hora 15,00 euros/hora 

    - Lloguer per mig dia  (4 hores) 45,00 euros 

    - Lloguer per dia sencer (8 hores) 75,00 euros 

    - Lloguer per hores mensual 

                   Fins a 3 hores setmanals 35,00 euros/mes 
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                   De 3 a 5 hores setmanals 50,00 euros/mes 

                   De 5 a 7 hores setmanals 70,00 euros/mes 

2. Bucs Musicals  

    - Lloguer per hora 8,00 euros 

    - Lloguer per hora setmanal 20,00 euros/mes 

3. Sales A i B i 1, 2, 3, 4, 5, 6  

    - Lloguer per hora 8,00 euros/hora 

    - Lloguer per mig dia (4 hores 24,00 euros 

    - Lloguer per dia sencer (8 hores) 40,00 euros 

    - Lloguer per hores setmanal:  

                   Fins a 3 hores setmanals 21,00 euros/mes 

                   De 3 a 5 hores setmanals 30,00 euros/mes 

                  De 5 a 7 hores setmanals 42,00 euros/mes 

4. Sales A-B i Sales 3-4  

     - Lloguer per hora 10,00 euros/hora 

     - Lloguer per mig dia (4 hores) 30,00 euros 

     - Lloguer per dia sencer (8 hores) 50,00 euros 

     - Lloguer per hores setmanal:  

                    Fins a 3 hores setmanals 28,00 euros/mes 

                    De 3 a 5 hores setmanals 40,00 euros/mes 

                    De 5 a 7 hores setmanals 56,00 euros/mes 

5. Sala Petita  

     - Lloguer per hora 20,00 euros/hora 

     - Lloguer per mig dia (4 hores) 60,00 euros 

     - Lloguer per dia sencer (8 hores) 100,00 euros 

     - Lloguer per hores setmanal:  

                    Fins a 3 hores setmanals 35,00 euros/mes 

                    De 3 a 5 hores setmanals 50,00 euros/mes 

                    De 5 a 7 hores setmanals 70,00 euros/mes 

                    A més caldrà abonar 2,00 euros per alumne a partir del 8è 
                    alumne matriculat  

     - Altres activitats: Lloguer de tècnic 15,00 euros/hora 

 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 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. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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Intervencions 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que la modificació afecta a la taxa per la 
utilització dels diferents espais del Centre Cultural. La taxa es cobrarà a privats que 
vulguin utilitzar-ho amb fins lucratius, per exemple en el cas que d’algú que organitzi 
algun taller o curset i que cobri quotes als participants, també el cas d’empreses. 
En el cas de les entitats de Navarcles estaran exemptes quan sigui per reunir-se per 
fer les reunions de l’entitat, però en el cas que una entitat organitzi alguna activitat que 
cobri per participar-hi en aquest cas també es cobrarà. 
Diu el senyor Alcalde que es tracta de que l’equipament generi també ingressos que ja 
se sap que no podrà pas autofinançar-se amb aquestes taxes però si ajudar al seu 
manteniment. 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC senyora Conxita Padró i diu que s’ha presentat 
massa de pressa i demanar si es podrà canviar sobre la marxa. 
També pregunta si els bucs musicals estan insonoritzats. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que es podrà modificar que els imports s’han posat 
una mica d’acord amb el que s’ha vist que es feia en les altres pobles però que 
efectivament s’ha de veure com funciona. 
Respecte als bucs musicals,  estan insonoritzats però també s’ha de veure com 
funciona, Intervé el portaveu de la CUP Aleix Solé i diu que en el tema de les taxes el 
quid de la qüestió sempre està en qui paga i qui no paga, des de la CUP pensen que 
les entitats de Navarcles no haurien de pagar encara que cobrin per fer l’activitat. 
També planteja la contradicció que hi ha entre equipaments esportius i culturals , per 
què no es pagar per exemple per utilitzar el pavelló. 
 
La CUP proposa la següent esmena d’addició: 

Afegir al punt 2 de l'article 5:  

Estaran exempts de la tarifa les entitats, associacions i/o agrupacions locals que utilitzin els 
espais per les activitats ordinàries de l'entitat, associació i/o agrupació, de pagament o no, 
sense ànim de lucre per a cap particular. Els grups de música amb integrants de Navarcles que 
facin ús dels bucs musicals tindran gratuïtat en l’ús d'aquests bucs fins a 8 hores al mes; a 
partir de les 8 hores mensuals se'ls aplicarà la tarifa corresponent. 

Afegir un 3er acord al dictamen:  

TERCER: L'aprovació definitiva de les tarifes del centre Cultural la Creueta seran rectificades 
pel Ple després d'un procés de consulta amb les entitats que a partir d'ara en faran ús. 

Intervé el portaveu de CiU, Josep Diaz i proposa que per veure com estan fets els 
bucs musicals que es vagi a veure els locals “La Sorda” a Manresa. I estarien d’acord 
amb no aplicar aquesta tarifa fins que no quedes clar. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i manifesta les següents reflexions: 
 
En primer lloc la qüestió de si el preu és just o no, és molt difícil de valorar-ho i s’ha de 
veure també com respon la gent, en el cas per exemple del teatre abans es 
recaptaven 1000€ i aquest any passat se’n van recaptar 6.000€. 
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En segon lloc sobre on estar la línia de pagar o no pagar, creu que la línia ha de ser si 
ha una activitat lucrativa o no independentment que sigui una entitat o un particular. 
En tercer lloc creu que la consulta a les entitats no cal perquè estaran exemptes. 
En quart lloc sobre els bucs musicals, efectivament s’ha de veure com funciona però 
ara el que cal és un canvi de concepte s’han de deixar que hi han a les escoles velles, 
hi ha grups que els tenen des de fa 15 anys i s’acaben patrimonitzant els espais, i en 
alguns casos  a més no se sap ni el que si fa. 
 
Per tot això el senyor alcalde diu que mantindran el dictamen tal com es presenta. 
 
Es sotmeten a votació les esmenes presentades per la CUP: 
 
Vots a favor: 2 CUP i ERC 
Vots en contra: 6 Grup socialista 
Abstencions: 4 CiU 
 
No s’aprova l’esmena. 
 
Es sotmet el dictamen a votació i dona el següent resultat: 
 
Vots a favor: 10 (Grup socialista i CiU) 
Abstencions: 2 (CUP i ERC) 
 
El dictamen queda aprovat assolint el quòrum de la majoria absoluta. 
 
7.- DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA GOVERN LOCAL D EL DIA 4-4-2013 
D’ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT ENSENYAMENT PER L’ESCOLA 
DE MÚSICA CURS 2011-2012. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 3-4-2013 es va rebre la notificació de la Resolució de la Consellera 
d’Ensenyament, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars 
d’escoles de música i dansa per al curs 2011-2012, l’import atorgat a aquest 
ajuntament ha estat de 27.830,00€, aquest import s’ha calculat a partir de la relació 
certificada dels alumnes compresos entre 4 i 18 anys d’edat i el mòdul de finançament 
a aplicar. 
 
Considerant que no es podia demorar la justificació d’aquesta subvenció la Junta de 
Govern Local va aprovar la seva acceptació als efectes de continuar amb la tramitació, 
i atès que d’acord amb la normativa de la Conselleria es demana que sigui ratificat pel 
Ple de la Corporació. 
 
Informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 17-4, aquest  Alcalde 
proposa, al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 

ÚNIC .- RATIFICAR l’acord  de la Junta de Govern Local del dia 4 d’abril de 2013 
que diu: 

 
Primer.- ACCEPTAR la subvenció per import de 27.830,00€, atorgada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la corporació local de 
Navarcles, destinada a coadjuvar en el finançament de les despeses de funcionament, 
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que comprenen les generades pel subministrament de béns i serveis, neteja i 
sanejament, i les despeses de personal docent derivades del funcionament ordinari de 
l’escola municipal de música durant el curs escolar 2011-2012 
 
Segon.- TRASLLADAR certificat d’aquest acord juntament amb la documentació 
exigida a la resolució abans esmentada al Servei de Règim Econòmic i Administratiu 
de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions 
 
Per part de la CUP es proposa la següent esmena addició: 
 
Traslladar a la Conselleria d’Ensenyament el mal estar de l’ajuntament de Navarcles 
per les retallades en Educació. 
 
Sotmesa l’esmena a votació va donar el següent resultat: 
 
 
 Vots a favor: 8 Grup socialista, CUP i ERC 
 
Vots en contra: 4 CiU 
 
S’incorpora l’esmena 
 
Per part de CiU el senyor Josep Diaz exposa que ha sentit una notícia sobre l’escola 
de música de Cunit que sembla que han reduït el dèficit i demana si es pot mirar a 
veure que han fet. 
 
Contesta la regidora Dolors Pinos i diu que el que han fet a Cunit es privatitzar-ho, ho 
han agafat els mestres, diu que el cas de Cunit no és comparable amb Navarcles, que 
tenen un dèficit de més de 100.000€ que no és el cas de Navarcles.  
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 Grup socialista, CUP i ERC 
Abstenció: 4 CiU 
 
8.- DICTAMEN APROVACIÓ AMPLIACIÓ DELEGACIÓ DE COMPE TÈNCIES DE 
RECAPTACIÓ A L’OGT DE DIFERENTS TAXES I INGRESSOS D E DRET PÚBLIC.  
 

ANTECEDENTS 
 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres 
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de 
Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic  
corresponent a la Taxa per la utilització privativa de la xarxa de  regadiu. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a aquesta data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de 
gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels 
corresponents acords plenaris.  
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Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que 
exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic d’aquest municipi a, la Taxa per la utilització privativa de la xarxa de  
regadiu a l’hora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les 
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència 
pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 
 

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 17-4-2013. Aquest 
Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona  perquè mitjançant el seu Organisme de 
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s'especifiquen: 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA XARXA DE RE GADIU 
 

• Notificació de la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes en període executiu. 
• Liquidació d’interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 

COSTES JUDICIALS DERIVADES DE PROCEDIMENTS CONTENCI OSOS 
ADMINISTRATIUS 

• Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant  en període voluntari com executiu. 
• Liquidació d’interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors acords. 

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres 
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conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la 
Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord 
es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la 
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis 
i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en 
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si 
aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, 
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades 
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les 
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especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el 
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 
recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena. - La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular 
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena .- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 

de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 

anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i 
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada 
moment.  

 
Regla novena.  La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització 
de les dependències municipals.    
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Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 
especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats 
per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.   Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per 
la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les 
delegacions la Diputació de Barcelona les publicarà, juntament amb la referència a llur 
acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona.  
 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu que amb aquest acord s’amplia la delegació de 
recaptació a l’Organisme, fins ara ja tenim delegats la recaptació dels impostos i les 
taxes que hi ha padró fiscal i el cas del regadiu per la seva singularitat es recapta des 
de l’ajuntament però els rebuts que queden pendents no es cobren i ara es delega a 
l’organisme el cobrament en via executiva d’aquests rebuts. 
 
El portaveu de la CUP Aleix Solé, demana uns aclariments respecte al dictamen. 
 
El portaveu de CiU Josep Diaz diu que no entén com pe runa part es demana 
sobirania fiscal i ara s’aprova delegar la recaptació a un organisme estatal. 
 
El senyor Ramon Serra contesta al senyor Diaz i li diu que la Diputació és 
Administració Local i no estatal i que precisament hi va haver una reunió entre els 
presidents de les 4 diputacions per estudiar i fer convenis amb el tema de la recaptació 
ja que l’Organisme de recaptació de la Diputació de Barcelona és molt potent i te la 
recaptació de gran nombre de municipis de la província. 
El senyor Díaz diu que en tot cas en el moments en que es trobem el seu grup pensa 
que és millor que la recaptació es faci des de l’ajuntament que coneix millor la situació 
personal de la gent que no pas es derivi cap a un organisme extern 
 
El senyor Alcalde li contesta el senyor Diaz que els casos socials l’ajuntament ja en te 
coneixement i ja hi ha mecanismes per intervenir, i que en el cas del regadiu de casos 
d’impagament per aquests motius no n’hi ha si no que més aviat són d’altres 
qüestions, el senyor Alcalde diu que la recaptació i sobretot en via executiva és un 
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procediment molt complicat que cal una preparació professional  que l’ajuntament no 
te. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 7 grup socialista i ERC 
Vots en contra: 4 CiU 
Abstencions: 1 CUP 
 
El dictamen es va aprovar PER MAJORIA ABSOLUTA, assolint el quòrum legalment 
exigit. 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2013/060 fins al 2013/084  queda substit uïda l’obligació de donar 
compte al Ple de tots els acords en virtut del lliu rament de les actes que s’ha fet 
als portaveus dels grups municipals en compliment d e l’article 22.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règi m Local, i pel reconeixement 
del dret de lliure accés als llibres de resolucions  de tots els membres de la 
Corporació, article 43 del Reglament Orgànic Munici pal.  
 
No hi va haver cap intervenció 
 
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. 
 
No n’hi van haver. 
 
MOCIONS POLÍTIQUES 
 
Les mocions sobre sobirania fiscal presentades per l’Associació de municipis per la 
independència secció local de Navarcles, i la conjunta presentada pels grups 
socialistes i CiU, van ser retirades de l’ordre del dia a petició dels qui les van 
presentar. 
 

- MOCIÓ D’ICV-EUIA PER SOL·LICITAR L’APROVACIÓ D’UNA LLEI PEL 
MÍNIM VITAL DE LES PERSONES.  

 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Rosa Santasusanna que ha presentat la 
moció 
 
El text de la moció és el següent: 
 

Atès que Catalunya viu avui una situació d’emergència social, per l’augment de l’atur i 
la pèrdua de l’habitatge , l’increment de les desigualtats i l’augment de la pobresa.  

Atès que a Catalunya el 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb rendes inferiors al 
llindar de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no 
disposen de cap ingrés -un increment del 48% respecte el 2010-, que la taxa d’atur se 
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situa en un 22.6%, i la juvenil en un 51.59%, i que cada dia 100 persones perden la 
prestació d'atur i es produeixen 102 desnonaments al dia a Catalunya. 

Atès que avui tothom pot caure en situació de pobresa, i que el context actual 
afavoreix que apareguin nous perfils de pobresa, fent que amb el temps el que era un 
problema d’origen laboral acabi sent un problema d’atur de llarga durada que es 
cronifica i acaba esdevenint un problema social. 

Atès que és evident que la pobresa té un component estructural -en ple creixement 
econòmic la taxa de pobresa no va baixar del 17%- però lligat a un model 
socioeconòmic que arrossega un important dèficit social, un subdesenvolupament 
social com a conseqüència del retard en el desenvolupament de l’Estat de benestar i la 
feblesa de les polítiques socials malgrat les passes endavant que es van produir 
durant el Govern d’esquerres a la Generalitat de Catalunya i l'aprovació per unanimitat 
de la Llei de Serveis Socials  de Catalunya el 2007 

Atès que la pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó que està relacionada 
amb altres factors com l’habitatge, la salut, la formació o l’educació i la cultura; 
polítiques públiques que han patit retallades substancials els darrers anys. 

Atès que l’ any 1990, per mitjà  del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es 
va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) amb 
la finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades, 
programa que va ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol, 
que l’ any 1997 s’ aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de 
la renda mínima d’inserció, que ha  estat objecte de diverses modificacions, destacant 
la darrera de 2011 que ha reduït substancialment el nombre de persones beneficiàries 
del programa.  

Atès que la pèrdua de l'habitatge de residencia habitual és avui un problema que 
afecta a moltes famílies catalanes i també de la nostra ciutat, i que cal impulsar 
mesures d'allotjament d'urgència mentre es concreten aquelles de caràcter més 
transformador encaminades a donar solucions a mig i llarg termini en l’àmbit de 
l’habitatge. 

Atès que el Dret a l’Alimentació és un dret humà reconegut internacionalment (article 
25 de la Declaració Universal dels Drets Humans) amb totes les implicacions que se’n 
puguin derivar en el plànol, polític, jurídic i econòmic per tal de reaccionar davant el 
problema de la fam i assegurar una distribució equitativa dels aliments. 

Atès que és prioritari conscienciar a la ciutadania vers els malbaratament ferotge 
d’aliments, vers la contradicció de tenir persones que no tenen cobertes les necessitats 
bàsiques d’alimentació. 

Atès que encara avui un gran nombre de comerços, principalment cadenes i 
superfícies mitjanes i grans d’alimentació, retiren i llencen aliments en bon estat, 
seguint les exigències dels mercats, els hàbits de consum, defectes d’envasat i les 
normatives de caducitat i de consum preferent. 

Atès que actualment l'increment dels costos del manteniment i dels subministres de la 
llar s'han incrementat mentre la renda disponible de les famílies s'ha vist reduïda 
dràsticament, i que no existeix un preu social en els subministraments mínims d’aigua i 
energia –per enllumenat, calefacció i per cuinar, ni la prohibició a les empreses 
subministradores de tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insuficiència 
d’ingressos. 

Atès que mentre ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides 
d’ajudes destinades a urgència social i concretament les referides al pagament de 
factures de gas, llum i aigua, les grans companyies de subministrament continuen 
obtenint beneficis milionaris i ordenant el tall de subministres per deutes irrisoris.  
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Atès que l'abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat a Catalunya en 
mans dels ens locals i del tercer sector social i que els Ajuntaments o el Consells 
Comarcals són la porta d’accés als serveis socials i als ajuts bàsics o d'urgència social, 
i que són els treballadors i les treballadores Socials dels Serveis Socials Bàsics els 
professionals responsables de l'atenció, suport i la valoració dels casos de pobresa i/o 
urgència social i qui millor coneix la problemàtica de la pobresa a casa nostra. 

Atès que el Document de Bases del Pacte per a la Lluita contra la pobresa a Catalunya 
esmenta com un dels eixos de treball per a la lluita contra la pobresa la cobertura de 
les necessitats bàsiques d’alimentació. 

Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, la creació d'una 
Renda Garantida de Ciutadania (Prestació econòmica de caràcter universal per a qui 
acrediti uns ingressos inferiors a l’IRSC (654€mes) per avançar en la 
desmercantilització de les persones, I que tothom pugui viure sense risc de pobresa, 
més enllà dels vincles amb el mercat de treball.  Considerant així aquesta renda bàsica 
com un nou dret social de ciutadania: el dret a l’existència digna per mitjà de la 
seguretat en l’ingrés.  

Atès que en aquest context d'urgència social es fa necessari la superació i l'adaptació 
de l'estructura legislativa Catalana per formular una Llei del Mínim Vital Garantit, una 
llei que asseguri que totes les persones sense ingressos estables que es trobin en 
situació de risc de pobresa o exclusió social tindran assegurada la cobertura de les 
necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. Una llei, per 
tant, que determini i desenvolupi els quatre eixos  que configuren el Mínim Vital 
Garantit i el conjunt de mesures de rescat social que es consideren imprescindibles en 
aquest moment, i que, en síntesis són: 

a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’article  
24.3 de l’Estatut d’autonomia Catalunya. 

b) L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la 
millora i potenciació de la distribució d’aliments i l’aprofitament de productes 
consumibles però no comercialitzables. 

c) La disponibilitat dels subministraments  mínims bàsics d’aigua i energia 
–per enllumenat, calefacció i per cuinar- en termes de habitabilitat, salubritat i 
higiene-. 

d) La  disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de pèrdua 
de l’habitatge habitual per raons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.  

 

Per tot això el grup d'ICV-EUiA-EPM de l'Ajuntament de Navarcles proposa al Ple els 
següents acords: 

 

ACORDS 

1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya l'elaboració i aprovació d'una Llei 
del Mínim Vital Garantit, una llei que asseguri que totes les persones tindran 
assegurades les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida 
digna: alimentació, ingressos mínims, habitatge i subministraments principals 
(aigua, gas i llum), dirigida a persones sense ingressos estables que es trobin en 
situació de risc de pobresa o exclusió social. 

2. Expressar el suport de l'Ajuntament de Navarcles a la Iniciativa 
legislativa popular per la Renda Garantida de Ciutadania 

3. Donar suport al procés de recollida de signatures de l'esmentada 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP).  
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4. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP de la Renda Garantida de 
Ciutadania, a la FMC i ACM, a Entitats Catalanes d’Acció Social, a la Taula del 
Tercer Sector Social de Catalunya i a les entitats del poble de Navarcles. 

 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC, Conxita Padró i diu que hi donen total suport i que 
de fet també volien presentar la moció, ja que el seu partit els caps de setmana posen 
una parada per recollir signatures de suport. 
 
Pren la paraula, el portaveu de la CUP, Aleix Solé i explica que en la seva assemblea 
ja es va aprovar l’adhesió a aquesta ILP per aconseguir una renda social universal, i 
per tant el seu vot serà favorable. 
 
Intervé el senyor Venanci Pellicer, pel grup de CiU i diu que el seu grup està a favor 
d’un sistema social de protecció pels més castigats, però que els hi sembla que tal 
com està plantejada no prosperarà i que en molts aspectes és ambigua. 
Diu el senyor Pellicer que hi votaran a favor si cal, però que s’hauria d’afinar una mica 
més, considera que és “un chocolate para todos” i que això no funcionarà, creu que 
seria més coherent aprovar una moció en el que es digués que no es gastaran diners 
per inversions  que ara no toquen i que els diners es destinaran a necessitats pels 
ciutadans de Navarcles, recorda que el cap de setmana es va inaugurar un edifici que 
ha costat 3 milions d’euros. 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra, pel grup socialista i diu que el seu grup hi 
votarà a favor i que donen suport a la recollida de signatures per tirar endavant la ILP, 
el Sr. Serra exposa que vol fer unes precisions a la intervenció del senyor Pellicer i diu 
que s’ha llegit la proposta de llei i està ben definit els casos en que s’hi pot acollir la 
gent, no és “chocolate para todos”  , no és per a tothom i en tot cas no s’ha fet 
improvisadament, és una proposta de la gent  i es demana als polítics que hi donin el 
seu suport. 
El senyor Alcalde dóna un segon torn d’intervencions, 
 
Pren la paraula Aleix Solé, i diu que li ha molestat que el senyor Pellicer utilitzés 
l’expressió “chocolate para todos” i explica que aconseguir una renda mínima universal 
no és una cosa nova, fa temps que s’hi està treballant i hi ha països que ja la tenen, i 
demana una mica de sensibilitat. 
 
Contesta el senyor Pellicer i diu que utilitza l’expressió ”chocolate para todos” perquè 
ell s’expressa d’una manera directe, considera que el que cal ara és crear riquesa i no 
repartir pobresa i que amb aquestes mesures sembla que es vagi més a repartir la 
misèria. 
Continua el senyor Pellicer dient que els països desenvolupats, com Suïssa, 
Anglaterra o estats Units,  distingeixen entre cultura i educació i que s’inverteix més 
amb educació que en Cultura, és considera que l’educació és el “soft”, i la cultura el 
“hard”, i que ara el que toca és invertir més en “soft” que no pas en “hard”. 
 
Finalment l’alcalde va donar per debatut el tema i es va sotmetre a votació, es va 
aprovar per UNANIMITAT. 
 
ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLEIDA 
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Es vota la urgència per tractar l’assumpte, aprovada la urgència per unanimitat 
l’alcalde dóna la paraula al regidor Ramon Serra, que és el representant de 
l’Ajuntament a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat 
El senyor Ramon Serra va explicar que cada any  en la seva assemblea general 
s’aprova una declaració d’intencions que du el nom de la ciutat on es fa l’assemblea, i 
es proposa l’adhesió dels plens dels pobles adherits a la Xarxa, enguany l’assemblea 
s’ha celebrat a Lleida, i els acords adoptats van en la direcció de treballar en l’educació 
ambienta:. 
 
El text de la declaració que es sotmet a l’adhesió del ple és la següent: 
 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que ha protagonitzat 
l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.  
 
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de consciència, de 
valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i el medi, i que és una eina 
imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous models de governança participativa.  
 
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió ambiental 
necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la societat en àmbits de 
sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat 
de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i de la biodiversitat.  
 
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en una direcció que 
ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les nostres ciutats i pobles. 
 
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera de Rio, la 
societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació ambiental en el nostre entorn més 
proper i, fins i tot, en el context europeu. 
 
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els ajuntaments, que 
entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació ambiental que donin suport a la seva 
gestió ambiental municipal. 
 
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que ara ens acull, la 
qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria d’educació ambiental per la 
Fundació Fòrum Ambiental. 
 
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport de la tasca 
innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en aquest àmbit: el ric teixit 
d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els professionals de l’educació 
ambiental i, molt especialment, la ciutadania . La seva capacitat de generació de consciència social, de 
mobilització, de creació de corresponsabilitat i d’implicació han estat i són indispensables. 
 
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors, la Xarxa 
considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una gestió ambiental municipal 
eficient i de qualitat. 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,  
 
Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que està més 
proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors ambientals i de coneixement 
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i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la gestió ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús 
dels recursos naturals i econòmics. 
 
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de governança 
participativa que ens porti a una societat més sostenible. 
 
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que condueixin a 
optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per part nostre, ens instem 
com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i 
ens comprometem a adherir-nos i participar activament en alguna de les campanyes de sensibilització 
que s’organitzin des de la Xarxa. 
 
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la 
conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats d’educació ambiental i el 
tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues.  
 
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la gestió 
ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat. 
 
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un espai de creació 
de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d’aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental. 
Alhora, aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i 
capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir la creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi entre 
actors educatius, com a elements de potenciació  de la sostenibilitat i de la cohesió territorial. 
 
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en particular amb 
la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental. 
 
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat social, per 
fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació en el sector de l’educació ambiental i la 
sostenibilitat. 
 
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que proporcionen 
en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de comunicació, així com per 
assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a la informació ambiental i la participació pública 
en la presa de decisions. 
 
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la mateixa Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i projectes comuns que promoguin la 
complicitat de la ciutadania en l’impuls de les polítiques ambientals locals. 
 
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal, per tal que el 
personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la corresponsabilitat ambiental i dels 
comportaments ambientalment correctes. 
 
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió tenen en 
eficiència i estalvi dels recursos. 
 
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens municipals 
abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar 
el màxim suport al compromís local envers l’educació. 
 
Intervencions 
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Per part de la CUP, Aleix Solé va dir que fer aquestes declaracions és bonic però 
s’han de materialitzar si no queda en paper mullat, i aprofita per fer un prec i que es 
convoqui el Consell de Medi Ambient. 
 
Per part de CiU el senyor Diaz diu que està d’acord amb el que ha dit l’Aleix i que 
s’han de començar a fer coses. 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT.   
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
Aleix Solé de la CUP formula les següents preguntes: 
 

1. Com està el tema de la casa de cal Aguilar 
2. S’han fet gestions per lo de la biomassa 
3. Sobre la cooperativa SOMENERGIA s’ha fet alguna cosa? 
4. El component de l’herbicida. 
5. Les gravacions dels plens que s’havien de penjar a la pàgina web, 

 
 
En relació a la primera pregunta contesta el regidor Ramon Serra i diu que l’actuació 
subsidiària de l’ajuntament ja ha acabat ja s’ha pogut obrir el carrer i que els tècnics 
van fer un informe recomanant l’enderroc total i depèn de la propietat el que vulgui fer. 
 
Sobre la biomassa, encara està a l’espera de concertar hora amb els tècnics del CCB i 
aquestes és una de les raons de per què no ha convocat el Consell de Medi Ambient 
volia tenir informació sobre aquest tema. 
 
Sobre el som energia, no pot informar sap que l’enginyer municipal feia alguna gestió 
però en aquests moments no disposa de més informació. 
 
Sobre el tema del gliposat el senyor Torradas diu que encara no s’ha vist amb el 
comercial i a la propera visita li demanarà 
 
Sobre la gravació dels plens contesta la regidora Laura Castell i diu que hi ha un 
problema amb els micros que no s’acaba de solucionar, la imatge queda ben gravada 
però la veu no, s’ha està mirant de resoldre. 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.35, 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 


