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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 30 DE GENER DE 2013  

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 01/2013 
Dia: 30/01/2013 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 23.10 
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) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Ramon Riba i Argelaguet (CiU) 
Anna Sentias i Coromina (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 
Venanci Pellicer i Perich (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  30 de gener de 2013 , es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
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número  1    del Ple de la Corporació amb caràcter ordinariels senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació acta de la sessió anterior de data 28-11-2012.  
 
2.- Presa de possessió del regidor per la candidatura de la CUP Aleix Solé i Sellarès 
 
3.- Dictamen aprovació inicial del pressupost municipal per 2013 les seves bases d’execució i 
la plantilla del personal. 
 
4.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 27-12-2012 d’acceptació de la 
subvenció del PUOSC anualitat 2012 d’import 47.708,76€  per les obres “urbanització de la 
plaça del centre cultural i els seus accessos fase 1. 
 
5.- Dictamen aprovant la sol·licitud de subvenció a la convocatòria del PUOSC quinquenni 
2013-2016. 
 
6.- Dictamen d’aprovació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament pel 
finançament de la Llar d’Infants pel curs 2011-2012 d’import 131.000€. 
 
Assumptes d’urgència 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 

 
 
-  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 
 1. Acord JGL data 10-1-2013 contractació 2 professors de l’escola de Música en substitució de 
M.Goretti Moreno. 
 
Mocions i declaracions polítiques 
 
- Moció unitària sobre desnonaments 
 
Grup municipal de la CUP: 

- Moció sobre declarar el municipi de Navarcles lliure de circs amb animals. 
 

- Moció  de CiU i d’ERC de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya 

 
Grup Municipal d’ERC: 
 

- Moció per demanar la continuïtat del compromís econòmic de l’Estat amb el Servei 
Local de teleassistència. 

- Moció de rebuig a l’avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de la qualitat de 
l’educació. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió 28-11-2012. 
 
 
Per part de la portaveu del grup municipal socialista, Laura Castell es presenta la 
següent esmena a l’acta: a la pàgina 26 en l’apartat d’intervencions on es diu: 
 
Es va obrir una discussió... i la Sra. Dolors Pinos va qualificar al Sr. Pellicer de lladre", 
proposem un altre redactat que s’ajusta més al que va passar que digui: 
 
"Davant les acusacions de que l'equip de govern fa les coses per interès, la Sra. 
Dolors Pinos va dir "tu sí que robes",  
 
El grup de CiU no va estar d’acord en l’esmena i sotmesa a votació  la incorporació de 
l’esmena es va aprovar amb el següent resulta: 7 vots a favor grup socialista i ERC i 4 
en contra CiU. 
 
Sotmesa l’acta a votació amb la incorporació de l’esmena es va aprovar amb 7 vots a 
favor i 4 en contra. 
 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR D’ALEI X SOLE i 
SELLARÈS PER LA CANDIDATURA DE LA CUP  
 
 
Rebuda la credencial de regidor per la candidatura  de la CUP del Sr. ALEIX SOLÉS 
SELLARÉS  i havent presentat l’interessat la declaració de béns i interessos segons 
consta en l’expedient, el senyor Alcalde  crida a  Aleix Solé Sellarés per tal de procedir 
a l’acte de presa del càrrec de regidor i li formula la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 
 
El senyor Aleix Solé Sellarés  contesta:  SI PROMETO, per imperatiu legal i per 
treballar per acabar amb aquestes estructures “casposes” 
 
El senyor Alcalde  convida al  Sr. Aleix Solé i Sellarés a incorporar-se al seu escó de 
Regidor. 
 
El senyor Aleix Solé demana poder intervenir, el senyor alcalde accedeix a la seva 
petició i el senyor Solé pren la paraula: (es transcriu literalment ja que ha estat facilitada pel 
mateix regidor) 
 
Vull aprofitar aquesta primer torn de paraula com a regidor per agrair al Xavi la feina 
que ha fet durant aquest any i mig. Crec que ha estat un molt bon regidor per les seves 
capacitats personals: una persona sorgida de l’associacionisme, bona coneixedora de 
la realitat social de Navarcles, implicada en el teixit associatiu del poble, implicada en 
la seva feina, però també per les seves qualitat humanes: una persona tranquil·la, 
dialogant, capaç d’escoltar i fer propostes. En definitiva d’un revolucionari de cap a 
peus. Per tant moltes gràcies Xavi i fins aviat. 



 

 

4 

Podria acabar aquí aquest discurs però no ho faré, i no ho faré perquè tota cara té la 
seva creu i si el Xavi s’ha vist obligat a EMIGRAR no ha estat perquè fos un 
aventurero com va suggerir la senyora Cospedal, sinó perquè haurà d’anar-se’n a 
treballar a una universitat del nord de Mèxic per buscar un futur millor al que li pot 
oferir aquest país. I el fet que el Xavi hagi d’emigrar té uns responsables que tenen 
nom i cognoms: ANGELA MERKEL, CRISTIN LAGARDE, NICOLÀS SARKOZY, 
FRANÇOIS HOLLANDE, però més a prop de casa nostra també en trobem com el Sr. 
ZAPATERO, el Sr. RAJOY, el Sr. DE GUINDOS o el Sr. MONTORO. En podríem 
trobar més, moltes més persones més anònimes amagades darrera la màscara del 
capital financer i transnacional. Però si ens acostem encara més a casa nostra també 
trobarem noms com els dels consellers que van formar el TRIPARTIT, no oblidem que 
ja va ser el tripartit qui va començar les retallades i ara en trobarem molts com el del 
SR. ARTUR MAS i GAVARRÓ O el del conseller MAS COLELL. Un partit, 
Convergència i Unió, que ha aconseguit carregar-se en pocs mesos el que havia 
costat dècades construir que era el minso estat del benestar en el que vivíem. El Xavi 
ha estat una víctima més de les retallades de la Generalitat (perquè els dolents no 
només estan a Madrid) que afecten a la investigació i l’ensenyament a tots als nivells i 
que s’escampen perillosament per la resta d’àrees socials mentre s’injecten milionades 
per salvar la banca. No em vull allargar més, insisteixo moltes gràcies Xavi i fins aviat, 
que aquí hi molta feina per fer i moltes lluites per compartir.  
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNIC IPAL PER A 2013 
LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSON AL  
 
Confeccionat per aquesta Alcaldia el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici de 
2013 i les seves  Bases d’execució,  
 
Vist l’ informe econòmic financer i l’informe d’intervenció sobre el compliment dels 
requisits de la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF)  i els documents annexes que consten a l’ expedient. 
 
Iinformat reglamentàriament per la Comissió Informativa permanent del Ple en sessió de  
data 23 de gener de 2013, l’Alcalde que sotasigna en acompliment del que disposa 
l’article 168.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2013, 
el resum del qual, a nivell de capítols és el següent: 
 

ESTAT DE DESPESES 
  
                                                              
CAPITOL 1.- Despeses de personal 1.731.300,26 
CAPITOL 2.- Despeses en bens corrents i serveis 1.921.124,45 
CAPITOL 3.- Despeses financeres 60.300,00 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 183.808,29 
CAPITOL 6.- Inversions reals 794.000,00 
CAPITOL 9.- Passius financers 485.000,00 
TOTAL DESPESES..................................... ... 5.175.533,00 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
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CAPITOL 1.- Impostos directes  2.197.750,00 
CAPITOL 2.- Impostos indirectes 25.000,00 
CAPITOL 3.- Taxes, preus públics i altres ingressos  972.208,00 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 1.354.975,00 
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials 25.600,00 
CAPITOL 7.- Transferències de capital 125.000,00 
CAPITOL 9.- Passius financers 475.000,00 
TOTAL INGRESSOS.................................... ........... 5.175.533,00 
 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies hàbils, als efectes de 
reclamacions i suggeriments i es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament  
del període d’exposició no s’haguessin presentat reclamacions, tal i com es preveu als 
articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 20 del RD 500/90 de 20 d’abril. 
 
TERCER.- APROVAR així mateix les Bases d’Execució unides a l’expedient per al 
desenvolupament del Pressupost Municipal a l’exercici de 2013 i la plantilla de 
funcionaris, així com del personal laboral i trametre’n còpia a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
QUART- Trametre una còpia de l’expedient d’aprovació del Pressupost a la Delegació 
d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern  de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions  
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que la situació econòmica està estabilitzada 
que la despesa és una despesa  modesta si es compara amb el d’altres pobles com el 
poble veí que és el doble. 
La situació estabilitzada també obeix a la política que s’ha fet durant bastants anys 
d’anar fent un estalvi, que permeti tenir uns recursos per destinar-los a la millora del 
poble, el senyor alcalde diu que es presenta un pressupost amb xifres estables. 
 
Pel que fa a les inversions :  

- Obres d’urbanització al carrer Aragó, aquesta actuació estarà subordinada ala 
voluntat dels veïns de si ho volen tirar endavant o no, en prinicipi es 
pressuposta una actuació mínima que no contempla la urbanització sencera 
però que donat que s’han d’aplicar contribucions especials es demanarà el 
parer als veïns afectats. 

- Reasfaltats de diferents carrers 
- Mur de l’escola, aquesta inversió també està condicionada a que la Generalitat 

aporti els 75.000€ que es va comprometre però que hores d’ara encara no s’ha 
formalitzat. 

- Espai cultural 
- Pavelló, es pressuposten 300.000€ en concepte d’estalvi ja que amb dos anys 

s’ha de fer alguna actuació sigui pavelló nou o reforma del vell,  que anirà al 
pressupost de l’any vinent. 

 
En relació al capítol 2, les despeses corrents, el senyor alcalde explica que les 
desviacions més significatives venen dels subministraments energètics  llum i gas, 
també afecta el fet de l’augment de l’IVA al  21% . 
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El senyor alcalde explica que ha tingut converses amb els diferents grups, que per part 
d’ERC es proposava que es fes el mur de l’escola i s’ha pressupostat, tot i que no es 
pot dir quan es farà perquè no  com s’ha dit no hi ha la confirmació dels 75-000€ de la 
Generalitat. 
Pel que fa amb les negociacions amb la CUP, el senyor Alcalde explica que s’han 
pogut incorporar moltes de les demandes, com és el procés participatiu enguany es 
destinaran 60.000€, o destinar 10.000€ per desenvolupar projectes d’economia social, 
sobre el tema de les calderes de biomassa, és un tema que s’ha de madurar i que no 
es pot comprometre a fer-ho per aquest any. 
 
En relació a les esmenes que presenta el grup de CiU i que són les següents: 
 
Partida 155 21000 (jardineria) 
 
Destinar : la meitat de la partida, en concret 7.500,00€ en un pla de formació per ajuda 
a la reinserció. 
 
Partida 231 48917 (Càritas) 
 
Augmentar-la de 900,00€ a 1.500,00€ provinent de disminuir 600€ de la partida 338 
22621 festes. 
 
Partida 231 22706 (Estudis i treballs tècnics) 
 
Destinar 4.000€ d’aquesta partida a la promoció econòmica  de nous emprenedors al 
poble de Navarcles. 
 
El senyor Alcalde diu que com que s’han presentat ara mateix, no es pot prendre una 
decisió sobre quines partides s’han de reduir, d’entrada es pot acceptar la reducció de 
la partida de festes, però en canvi pel que fa a la de jardineria és impossible ja que hi 
ha contractes, pel que fa a la reducció de la partida 231 22706 (estudis i treballs 
tècnics) aquesta partida precisament és la destinada a l’aula socioeducativa i no es pot 
reduir. 
Continua l’alcalde i manifesta que estan disposats a acceptar l’esmena però no treure 
els diners d’aquestes partides si no que s’ha d’estudiar de quines partides s’han de 
reduir les despeses. 
 
A continuació dona la paraula als diferents grups municipals: 
 
Pren la paraula la regidora d’ERC, Conxita Padró i diu que s’ha pogut quadrar el 
pressupost sense pujar les taxes, per tant demanar que es miri de fer el mateix pels 
altres anys i intentar que no s’hagin de pujar gaire les taxes. 
Per ERC, diu la senyora Conxita Padró la inversió del mur de l’escola és molt 
important i demanant que l’equip de govern es comprometi a fer l’obra i hagi o no 
paper de la Generalitat que confirmi la subvenció, considera que pel curs que ve, el 
mur del pati de l’escola hauria d’estar arreglat. 
 
També demana que es prengui seriosament  la utilització de biomassa a les escoles. 
 
A continuació pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé:  
 
(Nota les intervencions del regidor Aleix Solé són transcripció literal a partir del text 
que li ha estat facilitat a aquesta Secretària) 
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1. La CUP ens abstindrem [no ho farem perquè si]  he negociat durant 2 setmanes 
(des de que ens van passar l’esborrany de pressupost dimarts 8 de gener) 
2. Ben equilibrat pel què fa a despesa ordinària i ingressos  --> segur que hi ha coses 
que es poden fer millor  – tampoc és el pressupost que hauríem presentat nosaltres ( 
més inversió en polítiques socials, ambientals, participació, autonomia social, etc.) 
L’endeutament tampoc el trobem un problema majúscul , l’ajuntament de Navarcles 
ara mateix és solvent per poder-lo pagar. Que viuríem millor sense bancs segur, però 
el què està clar és que les polítiques d’austeritat tampoc porten enlloc. 
3. En aquell moment no podíem donar suport perquè tenien un problema: Estava 
desconnectat de la realitat d’emergència ecològica i sobretot social que vivim. 
4. Després de detectar les mancances fem una proposta per intentar corregir-les que 
es formalitza en 6 propostes concretes sota un triple eix de treball: aprofundiment 
democràtic, de creixement i economia social (4.000€ mobilitat, 3.500€ participació 
ciutadana, 100.000€ pel pressupost participatius, caldera de biomassa per les escoles 
i inversió en 2 projectes d’economia social: 1 projecte per estudiar la viabilitat d’un 
centre de reutilització i un projecte per recuperar l’horta local i fomentar la inserció 
laboral) 
5.  De tot això és va incorporar directament al pressupost la partida de mobilitat, la 
partida de participació ciutadana i la partida per finançar l’estudi del centre de 
reutilització 
6. S’entra a negociar: 
- Pressupost participatiu: S’acorda destinar-hi 60.000€ incorporats dins la partida 
d’obres (s’aconsegueix: incorporar-lo al pressupost ordinari i se’n augmenta en 
10.000€ la quantitat respecta l’any passat). No ens vam posar “ferrucos” amb la 
quantitat sinó més aviat en buscar una manera de millorar el procés respecta l’any 
passat. Demanar que es comencin a materialitzar els projectes de  l’any passat. 
- Biomassa: el PSC assumeix el compromís de tirar-ho endavant sempre que sigui 
viable durant aquest any. 
- Projecte d’horts: No es acceptat tal i com està formulat  
I aquí si que volem fer una crítica i explicar una mica la història del projecte: 

1. Presento el projecte al pressupost participatiu --> no entra dins les 
votacions perquè el PSC es compromet a tirar-lo endavant 

2. En una reunió posterior amb mi mateix es ratifica aquesta intenció --> 
compromís de contractar algú a ½ jornada durant un any per monitoritzar-lo 

3. 4 persones redacten el projecte que s’entrega el dimarts 22 de gener que 
de moment no haurà servit de res (destacar la quantitat d’hores perdudes 
per aquestes 4 persones) 

4. La proposta de pressupost no contempla ni un € pel projecte 
5. La CUP demanem que s’inclogui ni que sigui amb un pressupost a la baixa 

--> negativa l’ajuntament no vol contractar ningú directament per 
monitoratge el projecte  i no es vol que el projecte pengi directament del 
consistori --> resultat: el projecte queda en via morta 

Ha faltat valentia política  
Tot i que semblava que l’acord quedava en via morta finalment vam arribar a un acord 
que tot i que deixava aparcat el projecte dels horts s’arribava al compromís de crear 
una comissió per l’economia social de Navarcles --> dotació de 10.000€ [moció que 
presentem com a urgència. És per això que ens agradaria disculpar-nos per entrar-ho 
a última hora però l’acord no es va tancar fins ahir a la nit en una trucada telefònica] 
 

6.- ESMENA DE LA CUP ALS PRESSUPOSTOS: Presentem l’esmena 
(declaració de compromisos) per deixar constància públicament i per escrit (ja 
sabem què passa amb les paraules) i per fer-ho tot més transparent. Creiem 
que era important que quedessin recollits els compromisos perquè el 
pressupost com a document funcional que és no descriu explícitament a què es 
destina cada partida i per tant creiem que era millor posar tinta sobre paper. 
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Seguidament es relaciona les aportacions de la CUP al pressupost municipal 
per a 2013: 
 

a) Reservar 60.000€ de la partida de despesa 155.21000 obres per ser gastats mitjançant 
un procés participatiu. 
 

b) Destinar els 3.000€ de la partida de despesa 231.22709 treballs externs a finançar un 
estudi sobre la viabilitat d’un centre de reutilització i reparació a Navarcles dins l’àmbit 
de la inserció laboral i l’economia social. 
 

c) Iniciar l’obra de substitució de les calderes de combustibles fòssils dels centres 
educatius per una de biomassa abans de l’inici del curs escolar 2013-14 sempre que 
això sigui viable econòmicament. El finançament de l’obra es farà a partir de l’estalvi 
que es generarà en el consum de combustibles de la partida de despesa 321.22103 
combustibles. 
 

d) Destinar els 10.000€ de la partida de despesa 231.48200 ajudes entitats socials a 
desenvolupar projectes d’economia social. La gestió dels diners la farà la comissió 
d’economia social en cas de ser aprovada pel Ple. 
 

Intervencions del grup de CiU: 
 

Pren la paraula el portaveu del grup de CiU senyor Josep Diaz i  manifesta el següent 
que la despesa s’ha d’anar reduint per no haver de pagar tants impostos, demana que 
l’equip de govern estudi la possibilitat d’aplicar algunes bonificacions en impostos com 
per exemple el cas de l’IBI. 
També manifesta que no han tingut temps per estudiar amb massa profunditat el 
pressupost ja que  l’equip del govern els hi va passar fa només dues setmanes i les 
esmenes que es presenten són a nivell molt bàsic, pell que fa a la jardineria proposem 
la reducció de la partida  perquè hi ha molts subcontractes es podria plantejar fer una 
formació de gent aturada i per exemple  amb una brigada mixta entre personal de 
l’ajuntament i gent amb formació fer la jardineria de la Planota, . 
 
Es proposa reduir la partida de festes 600€ i augmentar la subvenció a Càritas. 
 
Pel que fa a la promoció econòmica es proposa que es dediquin 4.000€ a ajudar a 
empreses o emprenedors per exemple fa temps enrere s’havia plantejat que a 
Navarcles no hi havia un sabater, diu el senyor Diaz que tenint cura per tal de no crear 
un greuge vers els comerciants o establiments que ja estan instal·lats s’hauria 
d’intentar donar suport a iniciatives d’aquest tipus. 
Proposen treure aquests 4.000€ de despesa corrent, però no volen pas reduir la 
partida de l’aula socioeducativa, estarien d’acord a que es treies d’una altra partida.   

Pren la paraula el senyor Alcalde per contestar les diferents intervencions, 
 
En quan a les esmenes de la CUP que reitera el senyor alcalde que ja estan incloses 
en el pressupost, el senyor Alcalde diu pel que fa al tema de la biomassa és un 
assumpte que s’ha de madurar  s’han de conèixer d’altres experiències per veure com 
funciona,  i per això proposa que la lletra c) de l’escrit de la CUP s’afegeixi “conèixer 
d’altres experiències” abans d’iniciar el procés de substitució. 
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Sobre el tema de l’economia social, l’alcalde diu que l’ajuntament troba interessant el 
projecte dels horts però que considera que la funció de l’ajuntament  és intentar 
canalitzar les iniciatives, que ja hi són, donar-hi suport, ja sigui amb recursos materials 
i/o humans, però no gestionar-ho d’una manera directa, si no aquets projectes 
s’acaben burocratitzant. 
En quan a les esmenes presentades pel grup de CiU, l’equip de govern les accepta tali 
com està formulada en el cas de Càritas, però pel que fa als 4.000€ per nous 
emprenedors no es pot treure de la partida que proposen i s’ha de buscar d’un altre, i 
pel que fa a disminuir els 14.000€ de la jardineria tampoc es pot fer, ja que hi ha 
compromisos de despesa, també diu el senyor alcalde que l’ajuntament ja fa una tasca 
d’inserció a través del programa local d’inserció i el tema de la formació s’hauria de 
mirar si es pot fer des de l’ajuntament . 
 
A continuació es proposen votar les esmenes presentades: 
 
Esmenes de CiU, amb la reserva expressada pe l’alcalde respecte al tema dels 7.500€ 
i 4.000€. pel que fa a les partides que es redueixen però amb el compromís d’introduir-
ho al pressupost 
 
S’aproven per UNANIMITAT. 
 
Esmenes del grup de la CUP, amb la rectificació de la lletra c) que s’ha d’afegir 
“Recollir experiències que ja funcionin”. S’aproven per UNANIMITAT. 
 
A continuació es sotmet a votació el dictamen del pressupost amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6 grup socialista 
Abstencions: 6 ( 4 grup de CiU, 1 CUP, 1ERC) 
 
El pressupost es va aprovar per MAJORIA SIMPLE 
 
El resum de l’estat Estat de despeses un cop incorporades esmenes de CiU pel que fa 
a  l’augment de la partida de Càritas (capítol 4) i disminució de festes (capítol 2)  és el 
següent: 
 
Capítol 1 Despeses de personal 1.731.300,26 
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de 

serveis 
 

1.920.524,45 
Capítol 3 Despeses financeres 60.300,00 
Capítol 4 Transferències corrents 184.408,29 
Capítol 6 Inversions reals 794.000,00 
Capítol 9 Passius financers 485.000,00 
Total pressupost de despeses de l’exercici 2013 5.1 75.533,00 
 
 
4.- RATIFICACIO DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE  DATA 27-12-2012 
D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANUALITAT 20 12 D’IMPÒRT 
47.708,76 € PER LES OBRES “ URBANITZACIÓ DE LA PLAÇ A DEL CENTRE 
CULTURAL I ELS SEUS ACCESSOS FASE 1.-   
 
 
RATIFICAR l’acord de Junta de Govern Local de data 27/12/2012 que es transcriu a 
continuació: 
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“Atesa la Resolució dictada en data 26/07/2012, dictada per la Direcció General 
d’Administració Local, en la que s’aprova acceptar la renúncia d’una part de la 
subvenció atorgada pel finançament de l’actuació “Ampliació Centre Cultural fase 2B”, 
núm. 2012/270, i desvincular de l’esmentada  actuació l’import de 47.708,76 euros , i 
per destinar-la al finançament del projecte titulat “Urbantizació de la plaça i dels 
accessos al centre cultural, 1ª fase, “ la Junta de Govern Local  
 

ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.-  Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar  a l’Arquitecte Pere Santamaria 
Garcia, col.legiat núm. 18531,  com  a director facultatiu de les obres . 
 
Tercer.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.-  Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.-  Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 
332622.09 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta 
actuació.   
 
Setè.- Ratificar aquest acord en  el proper ple que es celebri. “  
 
En aquest punt no hi van haver intervencions i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
5.- DICTAMEN APROVANT LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIO A  LA 
CONVOCATÒRIA DEL PUOSC QUINQUENNI 2013-2016.-   
 
 
ATÈS el Decret 155/2012, de 20 de novembre pel qual s’aproven les Bases 
reguladores i s’obre la convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2013-2016 , publicat al DOGC de 28 de novembre de 2012,  
 
Informada la Comissió informativa permanent en la seva sessió del dia 23 de gener de 
2013, aquest Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

ÚNIC.- APROVAR  la sol·licitud  de subvenció al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya dins la convocatòria del Pla 
Únic d’Obres i Serveis pel quinquenni 2013-2016  següent 
 
 

TITOL ACTUACIO (PG) ANUALITAT SUBVENCIÓ 
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Construcció Pavelló poliesportiu 2014 500.000 € 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que s’ha convocat el PUOSC pel proper 
quinquenni i es proposa demanar una única actuació destinada al Pavelló, explica el 
senyor Alcalde que en l’actualitat hi ha un avantprojecte redactat però que s’estan 
mirant d’altres opcions més econòmiques i que tampoc està descartada l’opció de 
remodelar el vell, però que per tal d’obtenir subvenció per fer  una o una altra cosa, cal 
presentar la sol·licitud pel projecte que tenim i d’aquí a l’any vinent tenir la decisió 
presa.   
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula per part d’ERC la senyora Conxita Padró i es manifesta a favor del 
dictamen. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé i manifetsa:  
 
“Votarem a favor 
Aquí però, i ara que està de moda la paraula, farem un sí crític. Votarem que si perquè 
demanar aquesta subvenció no implicar haver de fer necessariament el pavelló nou 
sinó que es poden destinar a reformar l’actual. I aquí vull demanar que es faci un 
esforç per part de l’equip de govern però també de l’oposició i la  resta de la societat 
per fer un debat seriós com a poble valorant i posant sobre la taula les dues 
possibilitats: fer-lo nou i reformar el vell. Perquè si no ho fem, el PSC ja ha reconegut 
obertament que ara mateix només treballa amb la possibilitat de fer-lo nou, ens 
trobarem que anirem fent passos  i a la que ens en adonem ja tindrem el pavelló nou 
inaugurat. Nosaltres com a CUP hem dit des de sempre que no sumarem per fer un 
nou pavelló perquè creiem que aquest no és el camí. Hi ho creiem perquè fer un nou 
pavelló pensem que serà: 

- Més car 
- Fer-ho al polígon implicarà un augment de la mobilitat en cotxe cosa que no 

ajuda gaire a millorar la qualitat de vida, sinó més aviat el contrari. 
- El problema del vell pavelló no s’elimina. Haurem de decidir què en fem, tan si 

l’enderroquem com si el convertim en un espai polivalent això costarà diners, 
és igual si ho fem al cap de 1 any, de 2 o de 3. Tot al què costi ho haurem de 
sumar a la inversió de fer-lo nou.” 

 
Pren la paraula el senyor Josep Diaz, portaveu de CiU, i diu que el seu grup votarà a 
favor per demanar la subvenció però amb les reserves pel que fa al projecte a 
executar. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
  
6.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS  
 
Vista la comunicació del Departament d’Ensenyament  rebuda el dia 11-01-2013 que 
comuniquen l’import de la subvenció pel finançament de la despesa corrent pel 
funcionament de les places de Llar d’infants curs  2011-2012. 
Vist que l’aportació del Departament d’Ensenyament  per import de 131.300,00€ és el 
resultat d’aplicar el mòdul de 1.300€ per cada alumne equivalent , amb el límit de la 
capacitat autoritzada, que per la Llar d’infants Tinet és de 101 alumnes.  
Atès que per tal de rebre la subvenció s’ha de signar el conveni regulador i adoptar 
l’acord d’acceptació . 
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Informada la comissió informativa del Ple en la sessió del dia 23 de gener, aquest  
Alcalde, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR  la subvenció per import de 131.300,00€, atorgada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat a la corporació local de Navarcles, 
destinada al sosteniment de les places públiques de llars d’infants pel curs escolar 
2011-2012. 
 
Segon.- FACULTAR  al senyor alcalde per la signatura de l’oportú conveni. 
 
Tercer.-  Traslladar certificat d’aquest acord juntament amb la documentació exigida al 
Servei de Règim Econòmic i administratiu de la Direcció General de Centres Públics, 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a la Intervenció 
municipal. 
 
 
 
Pren la paraula la regidora d’Educació, Dolors Pinos i diu que  és la subvenció de la 
Generalitat per l’escola Bressol del curs passat i que torna haver-hi una retallada, el 
curs 10-11 eren 1.660€ per alumne i pel curs que s’ha passat 1.300€ i no se sap quan 
es donaren pel curs que estem ara. 
 
Per part del grup de la CUP es presenta una esmena consistent en afegir un punt 
quart que digui:  
 
Quart.- “Traslladar el malestar de l’Ajuntament de Navarcles al Departament 
d’Ensenyament per les successives retallades en edu cació” 
 
Aprovada l’esmena per UNANIMITAT, es sotmet a votació el dictamen amb l’esmena 
que també s’aprova per UNANIMITAT 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS´ 
 
En aquest punt l’alcalde diu que hi ha una moció dels grups de socialistes i la CUP i la 
sotmet a aprovar la urgència. 
 
S’aprova per UNANIMITAT la urgència 
 
 
MOCIÓ DE LA CUP I EL PSC PER LA CREACIÓ DE LA COMIS SIÓ PER 
L’ECONOMIA SOCIAL DE NAVARCLES 
 
Ja fa cinc anys que l’esclat de la bombolla immobiliària va desembocar en una ferotge 
crisi, que no sembla a mig termini tenir una solució reversible. Davant d’un context on 
les xifres d’atur no paren d’augmentar es fa necessari buscar solucions a nivell local. 
Navarcles compta avui amb persones que des de diferents àmbits de la societat 
treballen en aquesta direcció.  
Atès la gran feina que els Serveis Socials de l’Ajuntament i Cáritas estan portant a 
terme per mitigar aquesta situació d’emergència i tenint en compte, però, que 
l’assitencialisme, imprescindible per aquestes situacions, no ofereix en canvi solucions 
satisfactòries a llarg termini, al no actuar sobre la causa de la situació sinó sobre la 
seva conseqüència, es fa necessari buscar solucions que fomentin l’autoocupació com 
a forma de garantir una estabilitat econòmica i emocional de la persona. 
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En un moment on no s’estan plantejant a nivell internacional solucions reals a la 
situació de crisi és més necessari que mai actuar des de la nostra realitat més 
immediata, el municipi,  per oferir alternatives al drama social de l’atur. 
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Crear la Comissió per l’Economia Social de Navarcles. La comissió l’integraran: 
a) Una representació dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
b) Una representació de l’Equip de Govern municipal. 
c) Representants de totes les entitats locals que treballen dins del tercer 

sector i l’economia social.  
d) Persones compromeses i interessades en l’economia social a títol 

individual. 
 

2. La comissió tindrà el següents objectius: 
a) Fomentar alternatives, dins l’àmbit de l’economia social, per generar 

ocupació. 
b) Buscar solucions i engegar projectes sostenibles per ells mateixos a llarg 

termini fugint de l’assistencialisme i les ajudes convencionals. 
 

3. La comissió es finançarà i tindrà a la seva disposició 10.000€ de la partida de 
despesa 231.48200  ajudes a entitats socials per desenvolupar els seus 
projectes. 

 
Per part de l’alcalde i el portaveu de la CUP es va demanar el vot favorable de tots els 
assistents. 
El portaveu de CiU, senyor Josep Diaz, va dir que votarien a favor si els deixaven 
participar a la comissió. 
El senyor alcalde va contestar que hi podien participar. 
 
Sotmesa la moció es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2012335  fins al 2013007   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.  
 
 
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. 
 

• Acord de la Junta de Govern Local de data 10/01/2013, d’aprovar la 
contractació de 2 professors de l’escola de música en substitució de M. Goretti 
Montero . 

 
MOCIONS I DECLARACIONS POLÍTIQUES  
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En aquest punt el senyor Alcalde va donar la paraula al portaveu de la Plataforma 
d’afectats per la Hipoteca i el Capitalisme de Navarcles, 
 
En primer lloc pren la paraula Joan Puidollers que llegeix una carta de Silvia Pulido, 
veïna de Navarcles afectada per una ordre de desnonament  que no ha pogut assistir 
al Ple per motius de feina. 
 A continuació pren la paraula Gerard Riera que llegeix la moció que diu el Següent:  
  
 
“Moció sobre desnonaments  
 
Atès que abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per 
damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que comprometien més del 
50% del seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha 
contribuït a generar un dels sobre-endeutaments privats més alts del món. 
 
Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, en matèria 
d'execucions hipotecàries, i tal com ja va predir la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, el 2012 s'aprecia un increment dels procediments: 67.537 entre gener i 
setembre. En el mateix període de l'any anterior se n'havien produït 57.103. Això 
és a causa de l'aprofundiment de la crisi i l'augment de l'atur, però també és fruit 
dels refinançaments suïcides realitzats pels bancs en anys anteriors per maquillar 
la seva morositat. 
 
Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària 
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb 
la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual 
context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat 
bancària s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el 
pagament de el deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones 
en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc, així 
com embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de 
famílies s'enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix en una 
condemna a l'exclusió social i a l'economia submergida. 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els 
habitatges pel 50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa 
amb les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era 
desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que 
es suma a la publicitat enganyosa amb la que es van comercialitzar la majoria 
d'aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil 
comprensió utilitzat en els contractes i, que ara es descobreix que en molts casos 
amagava tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules sòl. 
 
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i 
democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més 
vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona 
mesura responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels 
impostos, sense haver d'assumir 
cap responsabilitat, alhora que segueixen generant milers de milions de beneficis 
anuals. Considerant que tot el aquí exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el 



 

 

15 

dret a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 
de la Constitució espanyola, que diu: 
 
"Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer 
efectiu aquest dret ... " 
però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al 
compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en el article 24, 
que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos de execucions 
hipotecàries on es produeix clara indefensió). així com els compromisos jurídics en 
matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat espanyol en ratificar tractats 
internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets 
Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i Culturals 
(Article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 -que 
concreta el contingut del dret a un habitatge adequat i l'Observació General nº 7- 
que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions 
del dret a l'habitatge. 
 
Atès que tot el aquí exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència 
estatal, però els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als 
ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a 
la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: 
en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans, en 
segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos 
que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides. 
 
Considerant que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota 
residència, i que, al seu torn, l'absència de residència els exclou de tota via 
administrativa, comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones 
afectades realitzar-se tant professional com familiarment. 
 
Atès que al darrere de cada desnonament hipotecari, -encara més quan suposen 
el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- hi trobem una 
situació realment dramàtica, i una injustícia social. Des de la PAHC Bages creiem i 
estem convençuts que aquestes situacions no es resolen amb accions judicial ni 
policials, sinó amb mesures polítiques i socials.  
 
Per tot això la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capi talisme de 
Navarcles, proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords: 
 
1. Declarar Navarcles municipi lliure de desnonaments i en defensa activa del dret 
a l’habitatge.  
 
2. Sol·licitar a les instàncies judicials generals i comarcals que es paralitzin tots els 
desnonaments d’execucions hipotecàries fins que entri en vigor un nou marc legal 
en defensa dels consumidors i que contempli mesures com la dació en pagament 
com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries i la possibilitat de 
permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social. 
En tot cas, la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar també, la 
paralització dels interessos de demora del deute. Entre els canvis legislatius 
proposats, es demana la reforma profunda de la Llei Hipotecària així com la 
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incorporació de la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de 
l’habitatge.  
 
3. Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat” per a les famílies, 
així com la recerca d’una solució per a aquelles persones que han patit el 
desnonament amb anterioritat.  
 
4. Utilitzar sempre que sigui possible els habitatges buits del Coro com a vivendes 
d'emergència en cas de desnonament. Paral·lelament negociar amb empreses 
promotores, constructores, immobiliàries i entitats financeres propietàries de pisos 
buits al municipi la cessió temporal d’aquests amb l’objectiu de crear un parc 
d’habitatges destinats a acollir persones que han patit un desnonament de la seva 
residència habitual i per aquests casos d'emergències socials.  
 
5. Aplicar mesures que penalitzin l’ús antisocial dels habitatges (pisos buits), com 
per exemple  l'aplicació d'una recàrrega de l’IBI pels pisos buits, l'expropiació de 
l’usdefruit i altres mesures que es creguin convenients. 
 
6. Oferir des de l’Ajuntament un servei d’orientació i assessorament adreçat a les 
persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua de 
domicili habitual. Per tal de fer-ho possible s'haurà d'oferir una formació específica, 
en cas de no tenir-la, a les responsables de serveis socials. 
 
7. Revisar els protocols d’actuació de serveis socials perquè, entre altres coses, 
cap família amenaçada perdi la custòdia dels seus fills a causa d’un desnonament.  
 
8. Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge 
a Navarcles, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, 
sol·licitant a les entitats financeres i al degà dels jutjats de Manresa, informació 
mensual sobre els processos en curs i els d'execució previstos. D'aquest 
seguiment se n'encarregarà una comissió mixta formada per l’ajuntament amb la 
participació d’altres agents socials com el Jutge de Pau i la Plataforma d’Afectades 
per l'Hipoteca del Bages. 
 
9. L'Ajuntament de Navarcles, en el supòsit que la normativa estatal no exempcioni del 
cobrament de l' impost, assumeix el cost de la liquidació de la plusvàlua municipal a 
les persones que perdin el seu habitatge habitual per execució hipotecària o dació en 
pagament.  
( El portaveu diu que aquest punt s’ha modificat  respecte al redactat original per 
tal que s’adaptés a la normativa de règim local) 
 
10. Ordenar als vigilants municipals que no prestin suport a la policia judicial en el 
llançament de les persones que viuen a Navarcles de la seva residència habitual. 
 
11. Per exercir pressió i evitar possibles desnonaments operar preferentment amb 
aquelles entitats bancàries que no promoguin desnonaments de la residència 
habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament 
d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no 
subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual.  
 
12. Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels 
Diputats, als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Espanyola de la Banca AEB, a la CECA (Confederació Española de 
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Cajas de Ahorro) i al jutge degà de Manresa. A nivell local notificar aquest acord al 
cap dels vigilants municipals, al Jutge de Pau i als directors/es de les entitats 
bancàries que disposen d'oficines a Navarcles.” 
 
En acabar dona les gràcies i demana el vot favorable de tots els grups polítics  de 
l’ajuntament 
 
L’alcalde felicita a la plataforma per la seva iniciativa i dona la paraula als diferents 
grups municipals 
 
Grup d’ERC, la seva portaveu , Conxita Padró expressa la seva conformitat i diu 
que el seu grup hi votarà a favor.  
 
Grup de la CUP, pren la paraula el portaveu Aleix Solé i diu: 
 
Felicitar a la PAHC per haver fet ús dels mecanisme (pocs sigui dit de pas) que ofereix 
la democràcia representativa per participar --> en una crisi total en que es troba la 
democràcia és imprescindible que els ciutadans ens convertim en propietaris del 
nostre propi destí  i no caiguem en l’error de delegar a mans dels polítics la gestió del 
nostre futur. 
Constatar també que els canvis es fan des de la societat i no des de les institucions --> 
tot el què s’ha aconseguit en temes de dacions i lloguers socials ha estat gràcies a les 
plataformes d’afectats per la hipoteca. 
Evidentment estem 200% d’acord amb la moció i amb totes les 12 propostes. 
El problema de l’habitatge no és conseqüència de la crisi sinó del capitalisme 
(organitzacions com v de vivenda ja existien abans de la crisi) --> com molt bé ho 
reflecteix la C de PAHC. --> el capitalisme converteix els nostres drets bàsics en 
mercaderies --> els ciutadans no som mercaderies en mans de polítics i banquers. 
Les lleis hipotecaries són supramuncipals però els ajuntament també hi poden fer 
coses (promoció del lloguer social, pressió a les entitats financeres, foment de les 
cooperatives d’habitatge etc.) 
Pregunta a l’equip de govern: “Quin % d’IBI es cobra a les promocions abandonades i 
inacabades?” Ni han moltes que estan gairebé acabades i per tant tenen molts més 
valor que un solar abandonat. Aquí si que demanaríem el compromís de l’equip de 
govern en cas que això no estigui regularitzat perquè ho revisi i els bancs i les 
constructores (si encara en queda cap) paguin el què els toca. 
 
Contesta el senyor alcalde, en relació al tema d’IBI diu que aquesta dada la desconeix 
però que ho consultarà i es mirarà si es pot cobrar. 
 
Grup de CiU, pren la paraula el seu portaveu Josep Díaz i pregunta a la regidora de 
Governació que pensa sobre el punt que fa referència als vigilants,  si l’ajuntament ho 
pot aprovar. 
 
Contesta la senyora Dolors Pinos i diu que es pot aprovar ja que aquesta funció la fan 
els Mossos d’Esquadra. 
 
Sotmesa la votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 
Hi van haver aplaudiments a la sala. 
 
MOCIÓ DE LA CUP SOBRE DECLARACIÓ NAVARCLES MUNICIPI  LLIURE DE 
CIRCS AMB ANIMALS.-  
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ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són essers 
dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 
nohan de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents 
ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o 
causar-los estats d’ansietat o de por.  
 
ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
piscoetològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen 
viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs 
de camions on no poden gaudir d’un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni 
social de qualitat. 
 
ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges 
que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el 
procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa 
através de la violència. 
 
ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a la conservació de les espècies. 
 
ATÈS que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra.  
 
ATÈS que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot 
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles. 
 
ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el 
món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.  
 
ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 
salut pública per la possible transmissió de malalties. 
 
ATÈS que alguns animals salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos 
d’animals que han escapat de les instal.lacions d’un circ i han causat greus danys 
materials i personals, a més de perillar la vida del propi animal.  
 
Es sol.licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament amb els principis ètics, socials i 
medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin 
domèstics, de companyia o salvatges. 
 
SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges 
en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb 
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores 
d’aquests animals. 
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TERCER.- No permetre la instal.lació a Navarcles de circs amb animals salvatges, 
encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat 
ciutadana de possibles escapades.  
 
QUART.- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA a la Fondation 
Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la 
Generalitat.  
 
 
A continuació l’alcalde dona la paraula al portaveu de la CUP perquè presenti la seva 
moció sobre la declaració de Navarcles municipi lliure de circs amb animals.   
 
El senyor Aleix Sole diu el següent: 
 
La moció té per objectiu declarat Navarcles lliure de circs amb animals i prohibir-ne la 
seva instal·lació al municipi. Els circs amb animals representen una tortura i un 
maltractament per aquets per les llarguíssimes hores que passen a la carretera i les 
condicions en que viuen, són anti-pedagògics i a més representen un perill per la 
població (recordar cas d’elefant que es passejava pel passeig marítim de l’Escala). 
La moció és del grup animalista LIBERA, ja la van intentar presentar al Ple passat però 
com que era un entitat de fora de Navarcles no va ser acceptada a tràmit i és per això 
que ara la presentem en nom de la CUP. És una moció que s’ha presentat i aprovat en 
molts altres ajuntament. 
Si que m’agradaria demanar perquè aquesta moció en reiterades ocasions ha estat 
objecte de burla per alguns regidors. No sabem els altres grups, però per la CUP el 
maltractament animal és un tema prou important per no fer-ne broma. 
 
Intervencions dels diferents grups: 
 
Grup ERC, la portaveu Conxita Padró manifesta el seu rebuig amb el maltractament 
dels animals i diu que el seu grup hi votarà a favor. 
 
Grup de CiU, el seu portaveu Josep Díaz diu que el seu grup està amb desacord amb 
el maltractament animal però que aquesta moció és molt estricta, entén el seu grup 
que si es compleix amb la normativa no hi ha motius per prohibir-ho, també hi ha els 
zoos que fan una funció educativa. El seu grup creu no votarà a favor. 
 
Grup socialista, la seva portaveu Laura Castell, manifesta que el seu grup hi votarà 
en contra no perquè estiguin d’acord amb el mal tractament si no perquè estan en 
contra d’una prohibició tant genèrica, pensen que els circs si els animals estan ben 
cuidats n s’han de prohibir. 
 
Sotmesa la moció a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 2 (CUP i ERC) 
Vots en contra: 10 (Grup socialista i CiU) 
 
Las moció no es va aprovar.  
 
 
MOCIÓNS ERC i CIU ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRA NIA 
 
Els grups d’ERC i CIU van presentar cadascun una moció relativa a donar suport a la 
declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya i la sotmeten a 
l’aprovació del Ple de Navarcles el text és el següent: 
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El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut 
següent: 
 
“Preàmbul  
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i 
de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 
institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un 
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 
promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un 
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo 
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un 
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 
Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i 
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició de-
mocràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les 
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
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De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de 
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del 
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de 
Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del pob le de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 
subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb 
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a 
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i 
el conjunt de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 
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d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 
aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Per tot això, el grup municipal de CiU  proposa al Ple municipal l'adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.-  Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 

 
INTERVENCIONS: 
 
Grup de la CUP, el portaveu Aleix Solé manifesta el següent: 
 
Hi votarem a favor perquè crec que tot allò que tendeixi a aguditzar la crisi amb l’Estat 
Espanyol (una crisi política sense precedents dins la UE) i accelerar el procés de 
ruptura. Serà, però, un sí crític. 
Serà crític perquè cap de les 4 propostes que va fer la CUP van ser acceptades: 

1. No posar condicions prèvies --> treure referència a la UE. 
2. Que el procés quedes a mans de la ciutadania. Són l’ANC i la manifestació del 

11 setembre qui ens ha portat fins on som. És hora que els polítics i els partits 
facin un pas enrere. 

3. Referència als PPCC (ens emocionem quan escoltem l’estaca al camp de la 
USAP de Perpinyà, ens emprenyem quan tanquen repetidors de TV3 al País 
Valencià o castellanitzen la toponímia a les illes). Aquesta és una realitat que 
existeix. 

4. L’ús de la desobediència civil en cas que Espanya no respecti la nostra decisió. 
 
En cap cas donarem un xec en blanc  perquè CIU i ERC es reparteixin el país. 
 
Grup socialista,  el senyor Alcalde diu que com el en el Ple anterior en aquest cas no 
hi ha una postura unitària i dona la paraula al regidor Ramon serra, 
 
El senyor Serra diu que personalment està d’acord amb el dret a decidir, i considera 
que la moció del Parlament hagués hagut de ser molt més senzilla i clara, que el poble 
de Catalunya te dret a decidir el que vol ser, i en canvi s’ha complicat molt és per això 
que tot i està d’acord amb el dret a decidir no està d’acord amb el text aprovat al 
Parlament. 
El senyor Josep Torradas va estar d’acord amb el senyor Ramon Serra. 
La resta del grup socialista, Llorenç Ferrer, Dolors Pinos, laura Castell, Eva 
Santaularia hi van estar d’acord. 
 
Sotmesa al moció es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA  amb el següent resultat: 
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Vots a favor: 10 (4 CiU, 4 socialistes, 1CUP, 1ERC) 
Vots en contra: 2 Ramon Serra i Josep Torradas 
 
 
MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER DEMAN AR LA 
CONTINUITAT DEL COMPROMÍS ECONÒMIC DE L’ESTAT AMB E L SERVEI 
LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA.-   
 
A continuació per part de la portaveu del grup d’ERC, Conxita Padró es va donar 
lectura a la següent moció: 
 
 
 

Els nostres ajuntaments, amb el transcurs del temps, han ampliat i especialitzat l’atenció 
que ofereixen a la ciutadania en l’àmbit dels serveis socials. Un exemple n’és els serveis 
de teleassistència, un servei de prevenció i atenció social primària que serveix per posar a 
disposició de la gent gran o amb dependència un dispositiu d’alarma que s’activa en cas 
d’emergència o necessitat, les 24 hores del dia. Una de les principals virtuts del servei és 
que permet a les persones usuàries mantenir-se al seu entorn habitual, el que dóna més 
qualitat de vida a molta gent gran, sovint principals usuaris del sistema. Per aquest motiu, 
els serveis locals de teleassistència esdevenen un instrument bàsic per a les polítiques 
d’atenció a les persones i, per tant, la seva continuïtat en el futur és necessària i 
imprescindible. 
 
En la prestació d’aquest servei a la demarcació de Barcelona, la Diputació de Barcelona 
ha tingut un paper important de coordinació i de finançament d’una part del servei, des de 
la seva posada en marxa l’any 2005. Va ser en aquell any quan la Diputació va subscriure 
el conveni específic de col·laboració entre l’IMSERSO i la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), el que ha configurat el marc de cooperació sota el qual 
s’ha concretat la prestació del servei, juntament amb els ajuntaments. Aquesta cooperació 
s’ha traduït, al llarg dels anys, en un suport explícit per part d’aquestes administracions 
amb els serveis locals de teleassistència. L’IMSERSO, d’una banda, ha participat d’un 
finançament, en proporció variable i decreixent amb el temps (la seva aportació 
representava el 48,04% del total l’any 2008; enguany representa el 28,38%, amb un total 
de 3.734.239, 24€), però que ha estat clau per a la viabilitat del sistema. Per la seva 
banda, la FEMP ha estat l’encarregada de fer la contractació del servei que ha donat 
garanties i facilitats a les entitats locals interessades en començar a prestar aquest servei 
d’atenció social bàsica. La Diputació i els propis ajuntaments ens hi hem compromès 
aportant una part important del finançament, en aquest cas creixent amb el pas dels anys 
(els ajuntaments fèiem una aportació econòmica del 25% del total el 2008, en l’actualitat 
del 42%; mentre que la Diputació un 21,38% el 2008 i en l’actualitat un 29,62%).  
 
En definitiva, per tant, ens sembla un exemple paradigmàtic d’unió d’esforços i 
compromisos en un àmbit que requereix una especial sensibilitat per part de les 
administracions públiques. I que requereix una atenció especial en temps difícils com els 
actuals en els quals aquests serveis es converteixen en pilars del benestar per a la 
ciutadania, serveis que són prestats mitjançant l’administració més propera a la població, 
que som els ajuntaments, els que coneixem de primera mà les dificultats que pateix la 
gent, i que en aquests moments no podem veure perillar l’aportació econòmica que rebem 
d’instàncies governamentals superiors, no podem veure perillar el model de cooperació 
utilitzat fins avui i que tan exitós ha resultat des del punt de vista de l’acollida que ha tingut 
per part de la ciutadania.  
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En nombre de serveis, la tendència al llarg dels anys ha estat creixent a la demarcació de 
Barcelona: 4.868 serveis l’any 2005, 28.473 l’any 2007, 51.046 el 2009, 61.186 l’any 
passat, el 2011, fins arribar a les previsions que la Diputació de Barcelona ha fet de cara a 
l’any vinent, fixant fins a 62.000 el nombre de serveis. 
 
La corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació dels serveis locals de 
teleassistència i, en moments pressupostaris i financers més que delicats i alhora tensos 
per a tots els ajuntaments, com serà també l’any vinent, no podem deixar perdre el 
compromís de cap de les parts que han fet possible el desenvolupament d’aquesta 
cooperació, tampoc de les administracions supralocals.  
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa 
al Ple de l’ajuntament l’aprovació dels següents acords: 
 
 
PRIMER. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Navarcles amb la implantació del 
Servei Local de Teleassistència, atès que aquest és un servei que dóna cobertura al dret a 
l’atenció assistencial de les persones grans o discapacitades que es troben en una 
situació d’especial vulnerabilitat en els municipis i que, per tant, és de gran importància i 
utilitat. 
 
SEGON. Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament entre 
l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona ha possibilitat la prestació del servei de 
teleassistència a la ciutadania dels municipis de la demarcació. Considerem que aquest 
model és l’adequat i cal prorrogar-lo de cara als propers exercicis, tenint en compte, a 
més, la pressió pressupostària i financera que ja estem suportant els ajuntaments.   
 
TERCER. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que mantingui el seu compromís, i la 
corresponent aportació pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència per a 
l’exercici del 2013. Ja que l’atenció domiciliària permet a milers de ciutadans gaudir d’un 
sistema de prevenció i avís davant d’emergències sanitàries o bàsiques, un servei 
irrenunciable en els nostres pobles i ciutats del segle XXI.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, a l’IMSERSO, a la FEMP, 
a la Diputació de Barcelona i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tots els grups hi van mostrar la seva conformitat i es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
Seguidament per part de la portaveu d’ERC, Conxita Padró es dona lectura a la següent 
moció: 
 
 
MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE REBUIG  A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA Q UALITAT DE 
L’EDUCACIÓ.-     
 
El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer 
recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un 
projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió 
lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un 
ampli suport social i polític a Catalunya.  
 
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha 
resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar 
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fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat 
respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la 
llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al 
llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no 
podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i 
futures del país.  
 
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern 
de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la 
normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de 
promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.  
 
Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i 
contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor 
garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a què de 
forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i 
alumnat.  
 
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social catalana 
es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible la 
convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir l’estadi de plena 
llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui únicament a la realitat 
nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya.   
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Navarcles a la reforma de la llei 
d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta 
contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot 
l’alumnat.  
 
SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un 
sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de 
recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.  
 
TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i 
declarar-lo persona non-grata al municipi de Navarcles  i demanar la retirada immediata de 
l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació.   
 
QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les 
ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i 
fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt 
del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat 
 
      
Tots els grups hi van mostrar la seva conformitat i es va aprovar per UNANIMITAT.  

 
 
PRECS I PREGUNTES 
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Preguntes d’ERC 
 
La portaveu d’ERC, Conxita Padró formula les següents preguntes: 
 

- Sobre el mal estat de la rotonda a l’entrada de Navarcles, hi ha herbes i dona 
mala imatge, proposa que s’hi faci alguna cosa com  per exemple la premsa de 
Ca l’Aguilar i que ara està deixada darrera la deixalleria, es podria mirar de 
posar-la. 

 
Contesta el senyor alcalde i diu que respecte a la rotonda s’estan mirant diferents 
opcions i va parlar de les converses amb el poble de Saint Point de Thomières, que 
volen fer un regal a Navarcles, consistent amb les lletres de navarcles amb marbre 
rosat provinent de la cantera que hi ha el poble, i s’havia pensat amb la rotonda. 
El senyor Serra respecte a la premsa diu que s’ha de mirar s’hi hi cabria.   
 
 
Preguntes CUP 
 
El portaveu del grup de la CUP, Aleix Solé formula les següents preguntes:  
 

1. Com es va gestionar el tema de les llums de Nadal? Perquè encara no es 
paren a les nits i si aquest anys se’n va posar alguna més que l’any passat o 
no. 

2. Què pensen fer amb els partits fatxes? 
3. Alguns veus comenten que al centre cultural hi ha un vigilant que viu 24h al 

centre cultural incomplint tota normativa laboral. Si n’estaven assabentats i si 
és el cas si hi pensaven fer algú sense que això impliqui un greuge per el 
treballador es clar. 

4. Què s’ha fet al cementiri vell? 
5. Demà dijous a les 16.30h al Pàrquing del Congost l’ANC ha convocat a tots els 

alcaldes per signar l’estelada que ha d’anar al Collbaix. El nostre alcalde té 
previst anar-hi?  
 
Contesta el senyor Alcalde , respecte als llums de Nadal diu que s’han posat 
els mínims i que sobre apagar-los ja ho va mirar l’enginyer municipal i 
sorprenentment surt més car haver de disposar d’un mecanisme per apagar i 
engegar que no pas mantenir-los oberts ja que el consum és mínim. 
 
Sobre la segona pregunta li repregunta al portaveu de la CUP quina proposta 
te el grup de la CUP, diu el senyor Alcalde que són partits que estan legalment 
constituïts.  
Sobre el vigilant de les obres del centre cultural, les obres encara no estan 
recepcionades i per tant és a càrrec de l’empresa, i que a la nit hi ha d’estar, 
però sobre que hi és les 24 hores diu que a l’Ajuntament no li consta. 
En el cementiri vell hi ha un projecte per poder fer un aparcament una idea que 
ja fa temps  que s’estudia però de moment no hi ha res. 
I sobre l’acta de demà, diu l’alcalde que no hi podrà anar perquè te exàmen a la 
universitat. 
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Grup de CiU 
 
El portaveu de CiU, Josep Diaz, sobre les obres al cementiri vell demana que 
l’equip de govern tingui cura per tot el tema de restes etc. 
Sobre la rotonda diu que temps enrera hi havia les lletres de Navarcles amb 
jardineria i que es podria recuperar. 
I sobre el rètol indicatiu de Navarcles la sortida de Sant Benet, demana si ara 
que hi ha bones relacions amb l’Ajuntament de sant Fruitós es podria 
recuperar. 
Contesta el senyor Alcalde i diu que en relació al tema del cementiri 
evidentment que es farà amb cura com sempre s’ha fet. 
Sobre la rotonda el problema de les lletres amb jardineria era el manteniment. I 
sobre el rètol de Navarcles a la sortida de Sant Benet es te amb compte. 
    

 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 23.15 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
En compliment del ROM en quan a la participació dels veïns, l’alcalde va donar la paraula 
al públic assistent. HO CERTIFICO 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                        Montserrat Sensat i Borràs 
 
 
 


