
 

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 27-3-2013 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 2 
Dia: 27-3-2013 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde accidental 
Ramon Serra i Millat (PSC 
 
Tinents d’Alcalde 
Josep Torradas i Riera (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila (PSC) 
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 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
 
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Venanci Pellicer i Perich (CiU) 
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  27-3-2013, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde 
accidental Ramon Serra i Millat, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar 
sessió número 2 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  
més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde accidental senyor Ramon Serra que ho en virtut 
del decret de nomenament de data 21 de març de 2013 per absència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer, també excusa l’assistència dels regidors i regidores: Dolors 



 

Pinos, Venanci Pellicer i Anna Sentias que s’han excusat per no poder assistir;  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: 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 30-1-2013 
 
2.- Dictamen aprovació expedient modificació de crèdit 2/2013. 
 
3.- Modificació canvis de data de plens ordinaris 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL . 
 
- Mocions i declaracions polítiques 
 
Mocions presentades pel grup de la CUP: 
 

- Moció per condemnar l’ús de la fractura hidràulica o fracking 
- Moció per demanar l’encàrrec d’un estudi que analitzi la viabilitat d’instal·lar turbines 

municipals als canals industrials de Navarcles 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 1/2013 DE DATA  30/01/2013 
 
El senyor alcalde demana als assistents si tenen alguna esmena a l’acta, per part del 
portaveu del grup de CiU, senyor Josep Díaz i va dir que no ho podrien votar a favor 
de l’acta ja que a l’apartat de l’aprovació del pressupost per 2013 no queda clar els 
compromisos a que es van arribar. 
 
En aquest punt la secretària explica que a l’acta consta les esmenes al pressupost 
2013 que el grup de CiU va presentar el ple, i que es van aprovar i així queda 
constància a l’acta, i que una altra qüestió és el que posteriorment s’acordi i que per 
ser posterior no es pot fer constar a l’acta. La secretària reitera que a l’acta consta 
fidelment el que es va acordar en aquell dia. 
 
Intervé el senyor Serra i pregunta al senyor diaz que és el que troben a faltar ja que 
com ha dit la secretària les esmenes al pressupost hi consten, en concret la de Càritas 
es va incorporar en la mateixa sessió i les altres dues que suposava reduir unes 
partides i augmentar-ne unes altres el senyor Alcalde va demanar que estava d’acord 
amb augmentar-les però que s’hauria d’estudiar d’on es treien ja que les partides que 
es proposaven disminuir no es podien reduir. 
D’aquestes dues, s’ha fet una reserva de crèdit d’import 4.000e a la partida de 
promoció econòmica i els 7.500€ queda pendent de concretar a quin projecte es 
destinen. I manifesta el seu compromís de comunicar al senyor Alcalde que es posi 
amb contacte amb el grup de CiU per tancar aquest tema. 
 
El senyor Díaz diu que el seu grup vol que quedi clar que hi ha un compromís de 
complir les esmenes al pressupost que el seu grup va presentar.  



 

 
Votació: 
Es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
2.-DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈD IT 2/2013 
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 62.500,00 euros  i  sent insuficient el 
crèdit consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent, l'Alcalde d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 2/13 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 
 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és la baixa d’una altra partida de 
despesa. Els crèdits extraordinaris són per un import de 50.000,00 €, els suplements 
de crèdit per l’import de 12.500,00 €. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 19 de març de 2013 que consta a l’expedient i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 20 de març, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb la baixa de crèdit d’una altra partida de despesa. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 2/13, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Prog.  Econòmica Descripció Revisió 
inicial Increment Previsió 

total 
      

321 63204 Adeqüació patis col.legis 0,00 30.000,00 30.000,00 

340 69203 Pista skate 0,00 20.000,00 20.000,00 
  Total Crèdits extraordinaris  50.000,00  
 



 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Prog.  Econòmica  Descripció Previsió 
inicial Increment Previsió 

total 
      
920 22700 Neteja i endreç 135.000,00 9.000,00 144.000,00 
321 63211 Mur escola 75.000,00 3.500,00 78.500,00 

  Total Suplements de Crèdits  12.500,00  
 
 
Total Despeses 62.500,00 
 

FINANÇAMENT 
 
BAIXA DE PARTIDA DE DESPESA 
 

Prog.  Econòmica Descripció Previsió 
inicial disminució  Previsió 

total 
      

155 21000 Obres 175.000,00 62.500,00 112.500,00 
  Total Baixes    
 
Total Finançament 62.500,00 
 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor Serra, Alcalde acctal. i explica que el motiu d’aquest 
expedient és bàsicament donar partida a les actuaci ons que es va aprovar amb 
motiu de la consulta popular, les actuacions al pat i del col·legi i la pista de skate. 
Augmentar la partida de neteja amb motiu de les obr es d’ampliació de l’edifici 
del centre cultural i la partida de construcció del  mur d’escola que als efectes de 
treure l’obra a concurs hi ha d’haver previst tot e l cost que consta en el projecte, 
tot i que, diu el Sr. Serra es preveu que hi haurà baixa. 
 
Pel que fa a l’augment de la partida de la neteja, el Sr. Serra va explicar que s’ha 
adjudicat a la mateixa empresa que fa la neteja del s altres edificis municipals per 
diferents raons, en primer lloc perquè legalment es  pot fer, en segon lloc perquè 
és molt més operatiu que sigui la mateixa empresa q ue ja te l’escola de música i 
el teatre que també faci ara l’ampliació de tot l’e difici, i en tercer lloc perquè ha 
fet una bona oferta econòmica, el preu hora surt a 11,85€ a més  l’empresa farà 
la neteja d’obra de les obres d’ampliació per un im port inferior en un 50%  del 



 

seu pressupost, no augmentarà el preu del contracte  per aquest any 2013, i que 
correspondria augmentar l’IPC. 
També destaca el senyor Serra que els treballadors estan contents amb 
l’empresa, cobren puntualment, cosa que en altres a nys i amb d’altres empreses 
hi havia hagut molts problemes. 
 
Intervé la portaveu d’ERC, Conxita Padró i mostra l a seva conformitat. 
 
Intervé Aleix Solé de la CUP i formula les següents  preguntes: Si s’han acabat 
les obres de les Escoles. 
Si s’ha fet les obres per la pista d’skate. 
Si per aquest any 2013 també es destinaran 60.000€ pel procés participatiu. 
I si la subvenció del mur de l’escola ja estava con firmada. 
Sobre el tema del contracte de la neteja considera que és lògic que sigui la 
mateixa empresa dels edificis municipals  que s’enc arregui de la neteja de 
l’ampliació del Centre Cultural i demana si es podr ia trobar empreses que 
tinguessin un fi social. 
 
Contesta el Sr. Serra i respecte al pati de les esc oles diu que encara falta alguna 
cosa, que la pista d’skate es farà després d’acabar  amb el pati, que efectivament 
aquest any també es destinaran 60.000€ de la partid a d’obres al procés 
participatiu i que respecte a la subvenció per les obres del mur li consta que ja 
s’ha rebut la notificació de la concessió. 
 
Intervé la Secretària pel que fa al tema de l’ empr esa i explica que la nova llei de 
contractes per les administracions públiques preveu  que en uns determinats 
caos en els plecs de clàusules es ponderi les empre ses que tinguin a la seva 
plantilla persones amb discapacitat o en situació d e risc social i amb entitats 
sense ànim de lucre. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU, Josep Díaz  i demana que consti que 
el tema de la pista d’Skate ha estat una iniciativa  del grup de CiU. 
Pel que fa al contracte de la neteja el senyor Díaz  diu que li consta que hi hagut 
un concurs per l’adjudicació del contracte però que  pel que fa a aquesta 
modificació, ambla la documentació que se li ha don at al seu grup no consta lo 
de la neteja bimensual dels vidres, i continuen pen sant que 14,50€ és un preu 
elevat, el seu grup no pot estar d’acord  bàsicamen t per l’elevat preu del 
contracte. El senyor Díaz reitera que personalment ha tingut que mirar molts 
pressupostos del mateix tema i que els preus del co ntracte de l’Ajuntament és 
car. 
 
Contesta el senyor Serra i esmenta tot una relació d’ajuntaments del qual 
l’empresa ISS facility Services ha estat adjudicatà ria després d’un procés de 
concurs públic. 
El Sr. Serra reitera el tema de la neteja bimensual  dels vidres, i al fet que 
l’empresa no pugui el preu del contracte per l’any 2013 .  
 
Votació: 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per MAJORIA SIMPLE  
 
Vots a favor: 6 grup socialista, CUP i ERC 
Vots en contra: 3 CiU 
 
 
 



 

3.- MODIFICACIÓ CANVIS DE DATA DE PLENS ORDINARIS  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  

ACORD 

Modificar les dates de celebració dels plens ordinaris dels  pels següents dies: 

 

- el ple ordinari de 29 de maig que es celebri el dia  24 d’abril 

- el ple ordinari de 31 de juliol que es celebri el dia 26 de juny 

 
Tots els grups i van mostrar la seva conformitat i sotmès el dictamen a votació es va 
aprovar per UNANIMITAT 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
La senyor secretària informa que és en aquest apartat de control on correspon que els 
grups municipals facin les seves preguntes en relació als acords adoptats per la Junta 
de Govern o les resolucions d’Alcaldia. 
 
El portaveu de la CUP vol fer una pregunta que correspondria a la regidora Dolors 
Pinos i  és en relació a l’acord de la Junta del dia 7 de febrer que s’aprova l’adhesió al 
conveni entre la Federación de Municipios y Províncias, diferents Ministerios, entitas 
finceres, etc sobre  “el fondo Social de Viviendas para afectados por Deshaucios”, i pregunta 
si es te constància que hi hagi pisos vuits a Navarcles per aplicar el conveni.  a 
Navarcles 
 
Contesta el Sr. Serra i diu que ell personalment no ho sap i que creu que aquesta 
informació ens l’han de donar els bancs però que potser la regidora Dolors Pinos te 
més informació. 
 
B Control i fiscalització del Ple dels acords adopt ats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2013/010 fins al 2013/059  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.  
 
 
MOCIONS 
 
 
 
Mocions presentades pel grup de la CUP: 
 

- Moció per condemnar l’ús de la fractura hidràulica o fracking  
 
Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL·LICITUDS DE PERMISOS 
per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no 
convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat.  



 

Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol·licituds no s’ha 
tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament 
afectades ni tampoc a la població en general. 

Conscients que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i 
l’extracció d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, 
mètode enormement agressiu pel territori. 

Conscients que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és 
absolutament inadmissible pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és 
aquest un bé escàs i cada cop més preuat. 

Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELSAQÜÍFERS seria 
IRREVERSIBLE, amb compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració 
i explotació. 

Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS 
SÍSMICS. 

Conscients de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous 
d’extracció amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i 
tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del territori. 

Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius perla fauna, la 
vegetació i la mateixa salut de les persones. 

Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR 
AGROALIMENTARI en el qual es basa bona part de l’economia del territori. 

Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi 
natural i al paisatge, especialment el TURISME, que veurien devastats molts dels seus 
projectes de present i de futur. 

Conscients que aquesta activitat es desenvolupa de forma excloent i depredadora de 
les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta ala CONDEMNA ECONÒMICA 
dels nuclis rurals un cop passada la fase d’extracció de gas. 

Conscients que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament a 
interessos econòmics de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre 
país, i a l’especulació borsària a partir dels recursos energètics. 

Conscients que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta, basat en la 
continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la 
dependència dels hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis 
politicoeconòmiques. 

Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem està més basat en la 
racionalització de l’ús d’energia, en la recerca energies alternatives, en l’eficiència 
energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i 
econòmica sostenible. 

Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió 
Europea promou per actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les 
emissions de CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica. 

Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de forma 
flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, creant 
greuges comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament del territori. 



 

Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, 
Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran 
conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne 
les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels perill que comporta tot i 
utilitzar-se correctament la tècnica. 

Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase 
d’explotació, ja que s’han d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a 
terme. 

Conscients que tot i haver quedat SENSE EFECTE L’AUTORITZACIÓ concedida a 
l’empresa Teredo Oils per iniciar la fase d’estudi i prospecció al Ripollès per no haver 
presentat el pla de treball anual perceptiu el perill no desapareix. 

Conscients que al BAGES tot i no haver-hi de moment demanat cap permís amb 
finalitat extractiva, si en canvi dos de demanats i un de concedit per buscar dipòsits 
geològics on emmagatzemar gas, es una comarca susceptible a l’ús del “fracking”, per 
haver estat ocupada durant milers d’anys pel mar amb les conseqüents acumulacions 
de residus orgànics que amb el temps haurien donat lloc a la seva conversió en 
hidrocarburs.  

És per tot això que la CUP demanem al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Declarar el terme municipal de Navarcles: Zona/terme lliure de fractura 
hidràulica o “fracking”. 

SEGON. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació 
d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica. 

TERCER.  Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d’Empresa i 
Ocupació no autoritzi cap projectes d’investigació o explotació d’hidrocarburs. 

QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya 
zona lliure de “fracking”. 

CINQUÈ. Comunicar aquest acord a: 

·  Govern de la Generalitat de Catalunya 

·  Conselleria d’Empresa i Ocupació 

·  Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 

·  Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona 

·  Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

·  Federació Catalana de Municipis 

. Consell Comarcal del Bages ( proposta d’ERC) 

La portaveu d’ERC, Conxita Padró mostra la seva conformitat i demana que es faci 
arribar també al Consell Comarcal del Bages. 
 
El portaveu de CiU senyor josep Díaz pregunta si l’Ajuntament és competent en 
aquesta matèria i que el seu grup els hi agradaria aprovar coses que es puguin aplicar. 
 



 

Contesta el Sr. Serra i diu que efectivament per aquesta activitat l’ajuntament no seria 
competent per atorgar la llicència i correspondria a la Generalitat. 
 
El portaveu de la CUP, Aleix Solé diu que aquest acord encara que l’ajuntament no 
sigui competent te un valor simbòlic, i que moltes coses s’han aconseguit per la 
pressió social. 
  
Votació: 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
 

- Moció per demanar l’encàrrec d’un estudi que analit zi la viabilitat 
d’instal·lar turbines municipals als canals industr ials de Navarcles  

 
Des de la CUP som conscients que tots i totes coneixem les dificultat energètiques que 
entravessem; el recent impuls de l’energia eòlica i solar a gran escala no amaga la 
previsible proliferació de l’energia nuclear que el món occidental haurà de fer front si 
vol satisfer unes necessitats energètiques en constant augment. Igualment sabem que 
la solució no passa per augmentar la producció energètica, sigui o no renovable, passa 
sense dubte per la reducció d’aquest consum, el què recentment coneixem com a 
decreixement. Tampoc ens pot passar per alt l’elevat cost ecològic i social que té 
aquest desmesurat consum. La construcció d’infraestructures com la MAT o el domini 
social que exerceixen les multinacionals elèctriques i petroleres sobre molts dels 
països empobrits del món, en són exemples suficientment clars.  
 
És per tota aquesta problemàtica que cal avançar en un doble línia, la reducció del 
consum energètic d’una banda i l’autosuficiència energètica a petita escala de l’altre. 
L’aprofitament dels antics canals industrials de la rodalia de Navarcles com a 
infraestructures de producció d’energia hidràulica ens permet treballar cap aquest 
segon objectiu esmentat, a més de demostrar la rendibilitat econòmica de dites 
infraestructures. Per altre banda el consistori Navarcles producte de la seva pròpia 
idiosincràsia afronta una realitat econòmica caracteritzada per un pressupost anual 
força reduït i amb unes importants despeses destinades a la compra d’energia. 
L’instal·lació, en cas que fos factible, de turbines als diferents canals no aprofitats ens 
permetria d’una banda incrementar els ingressos municipals i de l’altre treballar per 
l’autosuficiència energètica del poble. 
 
És per tot això que des de la CUP demanem al Ple de la corporació l’adopció dels 
següent acord: 
 
1. Encarregui un estudi seriós i objectiu per tal de verificar o no la factibilitat 

tècnica i econòmica d’instal·lar turbines municipals al canal de Cal Tàpies, al canal 
de la Pólvora i al canal del Molí dels Serra. 

 
El portaveu de la CUP explica que en el moment de presentar la moció es desconeixia 
que l’ajuntament ja tenia un informe de la Diputació però que potser es podria ampliar i 
concretar més. 
 



 

Intervé el senyor Ramon Riba del grup  de CiU i exposa que el riu Calders actualment 
baixa sec, que el primer que s’ha de fer és demanar a l’ACA el cabal que baixa i el que 
es necessita  per tenir un salt. 
Diu el senyor Riba que per la seva experiència personal pot dir que les turbines que hi 
ha no serveixen per res,  i que hi ha molts diners a gastar i que si hagués possibilitat 
de fer negoci no estarien abandonades, considera que els estudis ja es deuen haver 
fet i el resultat no deu ser atractiu per fer negoci i per això estan abandonades. 
 
No obstant està d’acord de que si hi ha possibilitat de demanar un informe més 
complert i que no costi diners a l’Ajuntament i estaria d’acord, també precisa que 
s’hauria de demanar només pel canal públic i no pas pels 2 privats. 
 
   
El senyor Ramon Serra proposa  que atès que la Diputació ja va fer un estudi sobre 
aquesta qüestió proposa que es demani l’ampliació de l’estudi realitzat. Tots els 
regidors van mostrar la seva conformitat i el text que es va aprovar per UNANIMITAT 
va ser el següent: 
 
Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ampliació  de l’informe realitzat per José 
Manuel Esteban Campo amb data febrer de 2012, sobre  la viabilitat d’una central 
minihidràulica al municipi de Navarcles per tal ver ificar o no la factibilitat tècnica 
i econòmica d’instal·lar turbines municipals al can al de Cal Tàpies, al canal de la 
Pólvora i al canal del Molí dels Serra. 
 

- Moció presentada pel grup d’ERC en favor de la tran sparència a les 
administracions públiques  

 
Es va sotmetre a aprovació la urgència ja que no estava inclosa en l’ordre del dia. 
 
La urgència es va aprovar per UNANIMITAT assolint el quòrum de la majoria absoluta 
necessari. 
El text de la moció és el següent: 
 

- MOCIÓ en favor de la transparència a les administra cions públiques  
 
El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de 
valors que fan necessari un procés de regeneració de models de les administracions 
públiques. Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi 
posant a tothom en el mateix sac, i l’existència d’alguns casos de corrupció – també en 
l’àmbit local – provoca la sensació que tota l’administració en el seu conjunt estigui 
immersa en una corrupció sistèmica. 
 
Cal acabar amb aquesta sensació, ja que si volem construir un país nou vol dir també 
construir una societat on certes conductes estiguin eradicades i mereixin un rebuig 
social, no pel conjunt de la gent que honradament gestiona l’administració pública, sinó 
per aquells que aprofitant la seva condició de càrrec electe en fan un mal ús. 
 
L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, i on 
aproximadament 9.000 persones a Catalunya hi dediquen moltes hores de manera 
desinteressada pot ser un punt on arranqui aquesta transformació política que ens cal. 
Segurament els ajuntaments no disposen de les eines legals necessàries però 
tanmateix poden convertir-se en motors dinamitzadors d’aquestes canvis, d’una banda 
reclamant als poders legislatius l’aprovació de noves normes o el compliment de les 



 

existents, i per l’altra aplicant canvis en el funcionament diari que permetin introduir 
mecanismes de major proximitat i transparència. 
 
Per tot l’anteriorment exposat el ple de l’ajuntament de Navarcles aprova els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Instar al Parlament espanyol a aprovar la Llei de Transparència i del dret al 
lliure accés a la informació pública, que obligui a tots els poders públics a ser ràpids i 
eficaços en la facilitació d’informació a la ciutadania.  
 
SEGON. Instar a la regulació d’un salari màxim per a l’exercici de servei públic, la no 
acumulació de sous en l’exercici de càrrecs públics i la limitació de les retribucions de 
càrrecs d’empreses privades que reben fons públics. 
  
TERCER. Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels 
espais i mitjans públics, incloent-hi vehicles oficials, els regals i convits institucionals; 
que suprimeixi les targetes de crèdit de què gaudeixen alguns càrrecs institucionals; i 
estableixi mesures que fiscalitzin l’oportunitat i les despeses dels viatges oficials.  
 
QUART. Manifestar la voluntat d’establir pressupostos participatius en l’àmbit local on 
el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l’ús i destinacions de determinats 
projectes, destinant una part del pressupost municipal a fomentar els pressupostos 
participatius.  
 
CINQUÈ. Impulsar els Pactes d’Integritat com a eina per ajudar els governs, les 
empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació 
pública. Aquests Pactes inclouran el compromís de les parts contractants i 
contractades a no pagar, oferir, exigir o acceptar suborns així com l’obligació a revelar 
totes les comissions i despeses similars pagats pels licitadors en relació amb el 
contracte.  
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, del 
Congrés de Diputats i Senat, i a tots els partits polítics amb representació a les 
cambres catalana i espanyoles.  
 
El grup de CiU  va proposar que s’afegís un setè punt que digués: 
 
SETÈ- Que aquest acord sigui d’obligat compliment a l’Ajuntament de Navarcles en el 
moment de la seva aprovació. (introduït pel grup de CiU) 
 
Votació: 
Sotmesa la moció amb l’esmena a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
Aleix Solé de la CUP ha presentat una pregunta per escrit: 
 
Contesta el regidor Josep Torradas i diu que gairebé totes les cases ho fan servir i de 
fet s’està mirant un altre producte que no porti aquest herbicida . 
 
En relació a la biomassa després del viatge a Vic s’ha parlat amb el Consell 
Comarcal? 



 

 
Contesta el Sr. Ramon Serra i diu que s’han posat amb contacte amb l’empresa i estan 
pendents de concretar l’hora. 
 
En relació a la moció sobre els desnonaments hi havia un punt que es deia que es 
faria una reunió amb els afectats, s’ha fet aquesta reunió?  
El Sr.Serra diu que traslladarà la pregunta a la regidora Dolors Pinos. 
 
I un Prec perquè es poses un panell amb un plànol de Navarcles, com els que s'han 
posat per exemple a la Pl. de Cal Patoi i aquí a l'Ajuntament, a la zona 
d'autocaravanes de la Font de la Cura, ja que en ocasions ha vist a caravanistes 
parats intentant trobar informació sobre el municipi". 
 
Grup de CiU: 
 
Fórmula el següent prec en relació el rètol de Navarcles que es veu des de Sant Benet 
a l’altra banda del pont demanant que s’hauria de podar l’arbre perquè sinó no deixa 
veure el rètol. 
I pregunta com està el tema de tornar a posar el rètol de Navarcles. I diu que ara que 
sembla que les relacions amb l’Ajuntament de Sant Fruitós són tant bones es podria 
aprofitar l’ avinentesa 
 
Contesta el regidor Josep Torradas i diu que lo de l’arbre ja ho miraran i sobre tornar a 
posar el rètol, a tocar el pont no es pot posar i s’ha de mirar a on pot anar.  
 

 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde accidental 
s’aixeca la sessió essent les 22.10 hores del dia 27 de març de 2013, 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 acctal 
   
    
 
 
Ramon Serra i Millat                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


