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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 11 
Dia: 26-11-2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.35 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Venanci Pellicer i Perich  
Anna Sentias i Coromina  
 
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 26 de novembre de 2014, es reuneixen sota la Presidència del 
senyor Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar 
sessió número 11 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i 
senyores més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
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A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- Aprovació actes sessions anteriors dels dies 17-9-14 i 15-10-14 
2.- Dictamen aprovació inicial Pressupost Municipal any 2015 i les seves bases d’Execució 
3.- Dictamen aprovació drets reconeguts exercicis anteriors 
4.- Dictamen elecció jutge de pau titular i substitut 
5.- Dictamen adhesió a l’entitat “Bages Turisme”. 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
-  Donació de compte dels següents acords de la Junta de Govern Local: 
 
 Acord Junta de Govern de data 30-10-2014 d’aprovació la renuncia del contracte per a 
l’explotació del Bar-restaurant de les piscines per part del contractista Més Mingu Esports. 
 
Acord Junta de Govern de data 6-11-2014 d’aprovació el Pla de Seguretat i Salut presentat per 
1953GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL per l’execució de les obres “Pavelló esportiu de 
Navarcles fases 1 i2” 
 
- Mocions i declaracions polítiques 
 
Moció sobre la declaració BCIN de les tines del Bages 
 
- Precs i preguntes 
 
El senyor Alcalde exposa que retira el punt 4 de l’ordre del dia.  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINARIA N ÚM. 9 DE DATA 
17/9/2014 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10 DE DATA 15/10/2014 
 
Es van aprovar per UNANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 9 de data 17 de 
setembre de 2014, i l’acta de la sessió extraordinària número 10 de data 15 d’octubre 
de 2014. 
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL  ANY 2015 I LES 
SEVES BASES D’EXECUCIÓ 
 
Confeccionat per aquesta Alcaldia el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici 
de 2015 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. 
 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de “racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local”, publicada al BOE de 30 de desembre, modifica alguns articles i 
n’introdueix de nous de la normativa local en concret de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les Bases  del Règim Local, i del text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març. En concret l’apartat 26 
estableix que s’introdueix un  nou article 103 bis, a la Llei 7/85, segons el qual, les 
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Corporacions Locals hauran d’aprovar anualment la massa salarial del personal laboral 
i es publicarà a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Informat reglamentàriament per la Comissió Informativa permanent del Ple en sessió 
de data 20 de novembre de 2014, 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 2015, 
el resum del qual, a nivell de capítols és el següent: 
 

ESTAT DE DESPESES 
  
                                                              
CAPITOL 1.- Despeses de personal 1.784.841,48 
CAPITOL 2.- Despeses en bens corrents i serveis 1.704.799,35 
CAPITOL 3.- Despeses financeres 46.000,00 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 193.173,00 
CAPITOL 6.- Inversions reals 1.172.965,14 
CAPITOL 9.- Passius financers 427.539,55 
TOTAL DESPESES..................................... ... 5.329.318,52 
 

 
ESTAT D’INGRESSOS 

 
 
CAPITOL 1.- Impostos directes  2.282.650,00 
CAPITOL 2.- Impostos indirectes 10.000,00 
CAPITOL 3.- Taxes, preus públics i altres ingressos  906.708,00 
CAPITOL 4.- Transferències corrents 1.419.025,00 
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials 22.900,00 
CAPITOL 7.- Transferències de capital 238.035,52 
CAPITOL 9.- Passius financers 450.000,00 
TOTAL INGRESSOS........................... .................... 5.329.318,52 
 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci 
publicat al BOPB i a la pàgina web de l’Ajuntament, 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 2015 i la plantilla de 
funcionaris, així com del personal laboral i trametre’n còpia a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
QUART.- APROVAR la massa salarial del personal laboral per aquest any 2015 que 
puja a la quantia de 900.144,24€, que es publicarà al BOPB i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Navarcles.  
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CINQUÈ- 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 
 
Intervé el senyor Alcalde: “Aquest és un pressupost d’estabilitat, no hi ha masses 
canvis, en el capítol 1 despesa de personal no hi ha pràcticament augment ja que els 
sous estan congelats i les diferències obeeixen a alguns ajustaments que s’han fet 
durant l’any i que s’han aprovat pel ple i a una previsió que s’ha fet en el cas que 
s’hagi de pagar part de la paga extra que es va suprimir al personal. 
En els ingressos tampoc hi ha gaires modificacions, les ordenances s’han congelat, 
l’IBI aquest any no s’augmenta i per tant el rebut serà el mateix que el del 2014, 
l’augment que hi ha es degut a que l’any passat es va pressupostar menys del que 
s’ha recaptat i ho hem ajustat. 
Un altre augment en els ingressos és una partida extraordinària del PUOSC que 
enguany va destinada a despeses de manteniment., i també el Fons Local de la 
generalitat que sembla que el tornarem a rebre. 
Les altres despeses que s’han augmentat les ajudes a famílies degut a la situació que 
estem vivint. 
I en el capítol d’inversions la partida més important 700.000€ és pel pavelló. 
L’altra partida important és la rotonda de la carretera i Pau Claris, que hem 
pressupostat tot el cost del projecte, però entre la subvenció de la Diputació i la 
possible baixa creiem que costarà molt poc a l’ajuntament i més si tenim amb compte 
que amb el conveni que tenim amb la Diputació l’estalvi de la baixa anirà per 
l’ajuntament, amb lo qual creiem que s’ha fet una bona operació. 
També hi ha l’skate park que és una inversió que anem arrossegant però creiem que 
enguany si que es farà . 
Inversió pel parc de l’assemblea de Catalunya tenim peticions dels veïns perquè 
s’arregli. 
I una inversió per arreglar el pont del capdavall de la riera que porta als horts que està 
descalçat i obliga a la gent a fer molta volta, malgrat que haurem de demanar els 
permisos  per fer-ho. 
En definitiva crec que podem estar satisfets que malgrat la situació que estem passant 
l’ajuntament encara pugui fer una inversió de 1.100.000€ 
També voldria destacar que enguany rebaixem el deute a 2.200.00€ de 2.500.000€ 
que teníem i estem en un endeutament del 48% quan la llei et permet arribar fins el 
75%. 
I dono la paraula a la resta de grups municipals”. 
 
Conxita Padró per ERC: “Aquests no són els nostres pressupostos creiem que són 
electoralistes i a més l’equip de govern no ens ha tingut mai en consideració i no ha 
tingut amb compte les nostres propostes, voldríem que es deixés d’improvisar i que 
durant l’any no hi haguessin tantes modificacions de crèdit, malgrat tot no volem que el 
poble quedi parat i ens abstindrem”. 
 
Aleix Sole per la CUP: “ Abans d’entrar amb el pressupost he de dir que aquest 
pressupost s’ha aprovat a les 5 de la tarda quan el Venanci ha dit que no vindria el Ple, 
crec que falta en el ple més important de l’any com és el de l’aprovació del 
pressupost...... 
Pel que fa al pressupost és un pressupost  de clor gris de formigó, sense imaginació, 
herència de la Barcelona del 92 que semblava que només s’havien de fer obres. Hi 
falta política es pot fer molta política en àrees intangibles, promocionar la cultura, 
polítiques de medi ambient. 
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En aquest pressupost trobo a faltar dues coses, el tema de l biomassa, fa dos anys 
que es va adoptar el compromís que es faria un estudi, es diu que el portaran ara, dos 
anys per fer un projecte? I en segon lloc el Bus a peu no hi ha una partida específica, 
proposem que es pressupostin 6.000€ per arribar a final de curs i que no hi hagin de 
posar diners de la seva butxaca les famílies.” 
 
Josep Diaz per CiU: “En quan a l’absència dels companys jo també estic disgustat 
però cadascú te situacions personals i/o professionals, en qualsevol cas no se perquè 
ho has dit si amb l’abstenció d’ERC seria igual que hi fossin tots, s’aprovaria 
igualment. 
 
En quan al pressupost estem d’acord amb la Conxita  en que són electoralistes, per 
exemple l’skate park que precisament ho vam proposar nosaltres en una moció que es 
va aprovar fa 3 anys, el parc de l’assemblea de Catalunya. 
La rotonda que nosaltres no ho veiem clar, per què aquesta rotonda? És prioritària? 
L’adequació dels patis de l’escola bressol 40.000€ ni s’ho val ni segurament tots aniran 
a l’escola,a la comissió informativa ja es va dir que pot ser no costaria això, llavors 
perquè s’hi posa, potser s’hauria d’afinar més amb l’import i destinar a d’altres 
necessitats de la mateixa escola. 
Inversió en enllumenat la realitat és que l’enllumenat en aquest poble cada vegada 
està pitjor, potser hem estalviat molt amb la factura però caldria un replantejament 
sembla que la única idea sigui arreglar el que s’ha espatllat. 
Les base d’execució hem vist que es demanen 3 pressupostos a partir de 6.000€ i que 
la competència per contractar que no és del ple és d’uns 400.000€ encara que sigui de 
llei creiem que hauria d’haver-hi més transparència, hauria de ser de ser més restrictiu. 
El nostre vot serà negatiu.” 
 
Pren la paraula l’Alcalde: “De fet estem assistint a una obra de teatre, això també és 
un clàssic, deixem dir-te Aleix que ets de la CUP però el que dius és molt clàssic. 
L’any que hi ha eleccions els grups de l’oposició dient que els pressupostos són 
electoralistes, no hi estic d’acord, el cas del pavelló quan arribin les eleccions estarà 
en el pitjor moment, tot enderrocat. 
La rotonda, bé per sort o per desgràcia, diria més sort que desgràcia, pel poble ens 
passa una carretera que és de la Diputació, per tant la Diputació fa el manteniment, hi 
fa les inversions. També és un clàssic que quan tu fas A l’oposició diu que s’ha de fer 
B, i si fas B, diuen que s’ha de fer A, i també passa que aquests que diuen això ells no 
fan ni A ni B, Ara fem la rotonda de la carretera i el grup de CiU diu per què no la del 
Baviera, bé ningú discutirà que tenim un problema amb la rotonda de la carretera, 
aquest problema es va exposar a la Diputació  i ells han fet el projecte, que hi poden 
haver d’altres solucions? possiblement, però és la solució que la Diputació considera 
més idònia. 
I per què en aquest moment, doncs casualitat, la Diputació te programes extraordinaris 
per inversions i ha vingut en aquest moment, a més juntament amb la rotonda 
s’arreglarà un tema del col·lector del carrer de la sort. 
Sobre els patis dels col·legis efectivament potser no ens gastarem aquest import. 
 
El tema de la biomassa, és veritat que el projecte ha trigat però no depèn de nosaltres, 
ens ho redacta la Diputació, tres a la llista i toca quan toca, sembla que ja està fet i 
arribarà un dia d’aquests, llavors caldrà veure quin és el pressupost i què podem fer. 
Sobre els intangibles i tangibles, construir un pavelló,  és un tangible, que es fa perquè 
s’hi practiqui l’esport i promociones la cultura esportiva que és un intangible, o el és 
una construcció un tangible, però aquest cap de setmana hem tingut un exemple un 
grup de joves de Navarcles han representat una obra de teatre musica, un intangible. 
Podríem estar aquí donant voltes al tema. 
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I a ERC sobre que no us hem tingut amb comte, amb el tema de les voreres us vaig 
demanar una proposta concreta. 
De fet vosaltres ho heu dit no tenim majoria, doncs us poseu d’acord i governeu 
vosaltres.” 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per 6 vots a favor, (Grup socialista) 2 abstencions 
(1 CUP i 1 ERC) i 3 en contra (Grup de CiU)  
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ DRETS RECONEGUTS EXERCICIS A NTERIORS 
 
ANTECEDENTS 
 
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents  de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment. 

Realitzades les oportunes comprovacions per part de la intervenció municipal s’ha 
elaborat una proposta de baixa que figura a l’annex d’aquest dictamen. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès el que es disposa a l’Orden EHA 4040/2004, de 3 de novembre per la qual 
s’aprova la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, en relació a la prescripció i 
baixa dels drets reconeguts. 

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 20 de 
novembre. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats 
en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 60.298,05 €, el detall 
individualitzat de la qual figura a l’annex. 

 

SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels 
drets esmentats. 

 
Intervencions 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i diu: “És una operació tècnica es tracta de netejar el 
pressupost, es donen de baixa partides d’ingressos d’exercicis anteriors que per 
diverses raons no s’ingressaran, es pretén que els números siguin el més fidel a la 
realitat possible.” 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres presents,  
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5.- DICTAMEN ADHESIÓ A L’ENTITAT “BAGES TURISME”  
 
Antecedents 
 
Atès que per acord de Ple de data 30 de juny de 2014 es van aprovar les normes 
reguladores de l’organització especial “Bages Turisme”, com a organització especial 
sense personalitat jurídica. 
 
Atès que l’acord esmentat es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies 
per mitjà de l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
24 de juliol de 2014 ,en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 10 
d’octubre de 2014 i en  diari Regió 7 de data 15 d’octubre, sense que es presentes cap 
reclamació ni al·legació, l’acord adoptat ha quedat definitivament aprovat sense 
necessitat d’adoptar-ne cap altre.  
 
Atès que “Bages Turisme”, és una organització especial sense personalitat jurídica 
pròpia que té com a finalitat aglutinar en un sol ens les polítiques de turisme de tota la 
comarca del Bages, i de forma especial, les que es venien exercint des del Consorci 
de Promoció Turística del Cardener i del Consorci de Promoció Turística de les Valls 
del Montcau .  
 
Atès que la Consell d’Administració Plenari d’aquesta entitat, s’integrarà per 
representants dels ajuntaments i de les entitats locals de la comarca, per empreses 
privades, per entitats sense ànim de lucre, per agents econòmics i socials, així com 
també per entitats no territorials, per organitzacions i associacions representatives del 
Bages i de Catalunya de l’àmbit turístic, i aquest serà el que aprovarà els programes 
d’actuació comarcal i els serveis que es considerin més rellevants i estratègics pel 
desenvolupament turístic del conjunt de la comarca. 
 
Atès la voluntat de l’Ajuntament de Navarcles per formar part de “Bages 
Turisme”. 
 
Fonaments de dret  
 
Atès que l’article 6 de les normes reguladores de l’organització especial “Bages 
Turisme” estableixen que la incorporació de nous representants requerirà l’acord de 
l’òrgan competent que tingui atribuïda la competència per demanar-la, amb adhesió 
expressa a les seves normes, i l’acord del Consell d’Administració Plenari de “ Bages 
Turisme”. 
 
Atès que l’article 25.2.h de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, estableix que el 
municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia, en els termes de la legislació 
de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, la relacionada en matèria d’informació i 
promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 20 de 
novembre. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de NAVARCLES a l’organització especial 
Bages Turisme juntament amb l’adhesió expressa a les seves normes reguladores que 
s’annexen al present acord. 
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SEGON.- Nomenar com a representat de l’Ajuntament de Navarcles al Sr. Llorenç 
Ferrer i Alòs en el si del Consell d’Administració Plenari de Bages Turisme. 
 
TERCER.- Delegar en l’Alcalde la signatura de tots els tràmits que es requereixen per 
a  l’efectivitat dels acords. 
 
QUART.- Comunicar els acord presos al Consell Comarcal del Bages. 
 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i  explica: “Amb la dissolució del Consorci per la 
Promoció Turística de les Valls del Montcau, i els altres consorcis de la comarca que 
feien aquesta feina de promoció turística, s’ha vist la necessitat de que algun 
organisme que continués amb la tasca engegada de promoció turística i s’ha trobat 
aquesta via i veurem si funciona  
 
Aleix Solé pregunta exactament quina mena d’organisme és.  
El senyor josep Diaz, CiU pregunta si el Consorci de les Valls del Montcau ens va 
servir d’alguna cosa i si se sap que costarà a l’ajuntament. 
 
 
Contesta la secretària i diu que és un organisme especial dins el Consell Comarcal del 
Bages que no te personalitat jurídica pròpia i que precisament avui es convocava una 
assemblea per aprovar les aportacions dels ajuntaments. 
El senyor interventor va dir que seria al voltant dels 2.000€ anuals. 
 
El senyor Alcalde a la pregunta del regidor Josep Diaz contesta que si es va treure 
profit del Consorci però potser els municipis més beneficiats eren els petits com Mura i 
Talamanca 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT  dels 11 membres presents,  
 
 
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 2014/225 fins al 2014/293 queda substitu ïda 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. 
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- Acord Junta de Govern Local de data 30-10-2014 d’aprovació a la renúncia del 
contracte per a l’explotació del Bar-Restaurant de les piscines per part del contractista 
Més Mingu Esports. 

- Acord Junta de Govern Local de data 6-11-2014 d’aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut presentat per 1953GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL, per l’execució de les 
obres “Pavelló esportiu de Navarcles fases 1 i 2” 

 
MOCIONS 
 
1.- MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ BCIN DE LES TINES DEL  BAGES 
 
El Bages vol recuperar un patrimoni inèdit de les seves terres: les tines. Són testimoni 
de l’existència  de grans plantacions de ceps als segles XVIII i XIX, juntament amb els 
visibles marges de pedra seca dels boscos, i les barraques, que s’usaven com a 
magatzems de vi. Cada mas tenia les seves vinyes i els pagesos les cuidaven. Però el 
transport del vi cap al poble i als masos va esdevenir cada cop més car i dificultós. Per 
això van fer les tines, per elaborar el vi allà mateix, aixafant la verema i deixant 
fermentar el most fins a obtenir-ne el vi. 
 
En aquest entorn de la nostra comarca on apareixen aquestes construccions insòlites, 
úniques a tot Catalunya i que es coneixen com a tines enmig de les vinyes. 
 
Al Bages es calcula que existeixen més d’un centenar de tines de pedra seca 
repartides al mig del bosc. Són un testimoni del passat i protegir-les és un deure 
perquè les generacions futures coneguin la història de la nostra comarca. 
 
Les tines de pedra seca són un patrimoni únic i singular i per això a iniciativa dels 
Ajuntaments de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara les van rehabilitar i l’any 2011 
van demanar que les tines fossin considerades Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), 
en la categoria d’interès etnològic. 
 
Les tines enmig de les vinyes són un testimoni vulnerable a actes incívics, i són 
freqüents les pintades i els robatoris. Restaurar-les i mantenir-les i fer-ne vi hauria de 
ser un objectiu primordial a la comarca del Bages si volem donar un valor afegit al 
territori, i a més, podria crear ocupació en una comarca que pateix de prop les 
conseqüències econòmiques de la crisi econòmica. 
 
És per aquest conjunt  de raons que proposo al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
PRIMER: Que la Generalitat de Catalunya declari com a BCIN les tines el Bages, i en 
creï una regulació específica d’especial protecció com a bé cultural d’interès 
patrimonial. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Bages, als 
següents Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, i a l’Àrea de Turisme de la Diputació de 
Barcelona. 
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Intervencions 
 
El senyor Alcalde amplia la moció i explica que amb la declaració de Bé cultural 
d’interès nacional, es vol protegir aquest patrimoni de la comarca del Bages que són 
les tines de pedra seca, amb aquesta declaració es poden obtenir ajuts per la seva 
rehabilitació i conservació. 
 
Votació 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres 
presents.  
 
 
2.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE LA DECLARACIÓ DE  
RESPONSABILITAT PEL 9N 
 
 
El senyor Alcalde diu: Demano al grup d’ERC que aquesta moció es deixi sobre la 
taula i en tot cas es torni a presentar en el moment en que la querella sigui admesa a 
tràmit, sense perjudici que cada persona individualment pugui fer les actuacions que li 
semblin oportunes, ja que jo mateix estic d’acord en signar la autoinculpació però crec 
que ara encara no és el moment i proposo que s’aprovi el comunicat aprovat per l’AMI 
i impulsat per l’Ajuntament de Manresa de rebuig a la querella de la fiscalia contra el 
president de la generalitat i dues conselleres del govern 
 
La regidora d’ERC Conxita Padró va estar-hi d’acord i la moció presentada per ERC es 
va deixar sobre la taula. 
 
Per UNANIMITAT es va aprovar el següent comunicat: 
 
“Davant la querella presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per 
la Fiscalia Superior de Catalunya, a instàncies del Fiscal General de l'Estat, contra el president 
de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; i la consellera 
d'Educació, Irene Rigau, pels delictes de desobediència greu, prevaricació, malversació i 
usurpació d'atribucions judicials en el procés participatiu del 9N; l'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) manifesta que: 

1. Expressem el nostre total suport al President de la Generalitat i a les dues membres del 
Govern sobre qui recau, inicialment, la querella. 

2. Denunciem l’ús amb finalitats polítiques i partidistes -totalment impropi en una 
democràcia- de les institucions de l’Estat que tenen cura de vetllar per les nostres 
llibertats i de garantir la nostra seguretat jurídica. 

3. Considerem que aquesta decisió demostra definitivament que l’Estat del qual formem 
part ha posat en marxa una persecució política contra els dirigents catalans, escollits 
per una majoria democràtica del nostre país, per haver complert la voluntat política dels 
ciutadans posant en marxa el procés que va culminar amb el 9N. 

4. Creiem fermament que un Estat com aquest no ens pot representar i, per tant, hem de 
seguir treballant per garantir que Catalunya esdevingui un nou estat independent, tal i 
com l'AMI ha defensat des de l’inici del seu mandat. 

5. Animem més que mai a totes les institucions catalanes, encapçalades pel president de 
la Generalitat, a seguir endavant amb aquest procés, que continuarà tenint tot el suport 
i la plena implicació de l'AMI. 
 

Per tot això, APROVEM 
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Primer.- L’adhesió al comunicat presentat per l’Associació de Municipis per la Independència 
de rebuig a la querella de la fiscalia contra el President de la Generalitat i dues Conselleres del 
Govern. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació 
de Municipis per la Independència. 

3.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE LA LLICÈNCIA ESP ORTIVA 
ESPANYOLA ÚNICA 
 
En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de 
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es 
modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15 d’octubre, i 
introdueix legalment la llicència esportiva única. 
Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la llicència 
esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig, modificat pel Decret 
55/2012,  de les entitats esportives de Catalunya. 
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va proposar al 
Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria 
d’esports. 
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern que 
presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la la Llei 15/2014, així com la seva 
suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria d’esports establerta a 
l’article 134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única comporta una modificació del 
sistema de llicències esportives que regeix en cada comunitat autònoma i esdevé una pèrdua 
de llibertat i autonomia de les federacions autonòmiques i un augment de poder de les 
espanyoles. 
El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les 
federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques que hauran 
de fer-se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta llicència única 
suposarà un augment de preu de les llicències i desmotivarà les federacions autonòmiques a 
tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels seus propis clubs i esportistes, que podrà 
ser compartit –sense més- per esportistes i clubs d’altres autonomies. 
La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi 
reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de juny de 
2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una resposta eficaç, i a tots 
els nivells, contra aquest invasió competencial que laminarà l’economia i trencarà el precari 
equilibri existent entre les federacions catalanes i les espanyoles. 
Certament, la única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat espanyol i el 
menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del Procés Sobiranista de 
Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país com a condició per a poder dotar-
nos d’un sistema esportiu que respongui a les necessitats de l’esport català. 
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català estudiï 
les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés recentralitzador 
de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la màxima unitat de projecte i 
d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i competitiu. 
 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa l’adopció dels 
següents acords: 

PRIMER. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per l’Estat 
espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions veuran 
afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la seva capacitat per a 
gestionar l’esport català.   

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat a l’article 
23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures 
de reforma administrativa, així com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 
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TERCER. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima unitat d’acció, les 
estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat d’aturar el procés 
recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la llicència esportiva espanyola 
única. 

QUART. Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya i a les entitats esportives locals.   
 
Votació 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT.  
 
 
4.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER REDUIR L’IMPACT E DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA 
 
Atès l’augment del fenomen de la pobresa energètica al conjunt del país, com a 
conseqüència de la crisi econòmica i la gestió privada de múltiples serveis de 
subministrament energètic i de la llar. 
 
Atès que l’accés a l’energia és un dret bàsic. 
 
Atès que el Síndic de Greuges ha presentat, recentment, l’Informe sobre la Pobresa 
Energètica a Catalunya, que inclou una diagnosi de la situació i proposa una sèrie de 
propostes de caràcter operatiu i normatiu dirigides, entre d’altres actors, a les 
corporacions locals. 
 
Atès que, tot i suspesa pel TC, el Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 7 de 
novembre, 
una moció sobre la pobresa energètica. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Manresa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Establir acords o convenis amb Aigües de Manresa SA i les companyies 
subministradores de gas i electricitat perquè no tallin el servei en cas d’impagament 
per manca de recursos econòmics de les famílies, sense haver-ho comunicat 
prèviament a l’Ajuntament i haver permès la intervenció prèvia dels serveis socials i 
assistencials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per resoldre la situació. 
 
Segon.-   Seguir garantint els subministraments bàsics en cas de situacions on s’hagi 
tallat el subministrament d’algun servei als domicilis de les famílies que no en puguin 
pagar les factures.   
 
Tercer.-  Implementar accions i instruments per tal d’ampliar l’assessorament sobre 
possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a les llars.  
 
Quart.-  Reclamar a la Generalitat de Catalunya : 
1. Presenti una nova legislació que garanteixi el mínim necessari impedint la suspensió 
del tall de subministrament de llum, aigua i gas durant tot l’any per a persones i 
famílies en condicions de vulnerabilitat que es determinin pels serveis socials, 
condonant el deute per impagament d'aquests serveis. 
 
2. Garantir en els Pressupostos de la Generalitat per al 2015 la partida pressupostària 
suficient per tal de, a través dels Ajuntaments, garantir els subministraments bàsics en 
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tant les companyies distribuïdores no facin efectiu la bonificació del dret i la 
condonació del deute. 
 
3. Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre Pobresa 
Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la taula sobre pobresa energètica. 
 
4. Aprovar un pla d’estalvi energètic per a la rehabilitació d’habitatges on resideixen 
famílies en situació de vulnerabilitat.  
 
5. Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en el mercat de 
la generació i distribució d’energia. 
 
Tercer.-  Reclamar al Govern de l’Estat espanyol: 
1. Que retiri la denúncia al Tribunal Constitucional contra el decret 6/2013 pel qual es 
modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, aprovat pel 
Govern el passat 23 de desembre de 2013, que defineix com a beneficiaris d'aquesta 
mesura les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, que són aquelles que 
formen part d'una unitat familiar que disposi d'un nivell d'ingressos igual o inferior a 
l'indicador de Renda de Suficiència, al qual s'hi ha d'afegir un  30% a partir del tercer 
membre, que no tinguin possibilitat de reduir el seu consum de béns i serveis i que 
acreditin tenir contractats els subministraments energètics en la modalitat de tarifes 
socials de la Generalitat de Catalunya.  
 
2. Que defineixi el concepte de consumidor vulnerable, tal com estableix la Directiva 
europea del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE). 
 
3. Que estableixi plans contra la pobresa energètica, tal com proposen les directives 
del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas (2009/73/CE), cosa que no ha 
estat recollida pel Reial Decret Llei 13/2012, del 30 de març. 
 
4. Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica prioritzant les llars afectades per 
la pobresa energètica i, com a estat membre de la Unió Europea, notifiqui els plans per 
a aplicar 
l’article 7 de la Directiva 2012/91/UE, d’eficiència energètica. 
 
5. Que estableixi una nova definició de l’abonament social, que tingui en compte les 
condicions de l’habitatge i el nivell d’ingressos familiars, i que es posi en marxa un bo 
social per al gas natural i el butà i per a l’aigua. 
 
6. Que es prenguin les mesures necessàries perquè totes aquelles persones en 
situació de pobresa energètica que estiguin abonades al mercat liberalitzat de 
l’energia, puguin tornar a la 
tarifa TUR sense recàrrecs per part de la companyia subministradora actual. 
 
Quart.-  Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Senat i al Govern de l’Estat espanyol. 
 
Votació 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT.  
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5. MOCIÓ CUP BANC MUNICIPAL PRODUCTES NEONATALS I I NFANTILS 
 
Tenint en compte la difícil situació econòmica que pateixen un gran gruix de famílies 
navarclines, i en particulars certs sectors amb més risc d’exclusió, és important enfortir els 
llaços solidaris  
de la societat.  
 
Una manera de fer-ho és facilitar l’intercanvi de material que ja no es necessita ni s’utilitza. 
D’aquesta manera no només es promou la solidaritat veïnal sinó que es redueix el consumisme 
i per tant es redueix l’impacte mediambiental. Una manera de facilitar aquest intercanvi de 
material és mitjançant la creació d’un Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils.  
 
El Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils és un espai on es disposa de material de 
puericultura de segona mà: bressols, cotxets, moisès, material de cuina, etc. Té com a finalitat  
generar un banc municipal d’accessoris neonatals i infantils, destinat a famílies amb pocs 
recursos econòmics i amb nadons a càrrec.  
 
Les famílies que cedeixen el material no reben res a canvi i d'altra banda la família a la qual se  
l’hi presta el material no ha de pagar cap tipus de lloguer, només es pot plantejar demanar un  
dipòsit.  
 
L’únic requisit és que es cuidi el material per a què una vegada ells ja no ho necessitin es pugui 
donar en préstec a una tercera família, i així successivament fins que el material s'espatlli.  
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de Navarcles 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.  Crear un Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils.  
 
Segon.  Crear conjuntament amb els tècnics de benestar social un reglament de gestió per al 
bon funcionament del Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils.  
 
Tercer.  Realitzar una campanya informativa del nou servei municipal, realitzar una recollida del 
material i una posterior base de dades sobre el material recollit que disposarà el Banc.  
 
Quart.  Adequar si és necessari un espai municipal per a l’emmagatzemament del material del  
Banc. 
 
Votació 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT .  
 
Per part del grup de CiU el senyor Josep Diaz va demanar que els temes que s’aprovin 
es tirin endavant i no quedin en un calaix. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
Conxita Padró d’ERC pregunta: 
 
1. Sobre la llum dels carrers, Navarcles està molt mal il·luminat i no s’arreglen 
les avaries, pregunta si no serà que l’empresa no f unciona. 
 
 Contesta el senyor Ramon serra i diu que pel que fa a les avaries de vegades no és 
senzill, s’hauria de ser allà quan passa, poden ser vàries causes i s’ha d’anar 
comprovant que és el que ha fallat si no se sap no es pot arreglar. 
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L’Alcalde afegeix que amb l’enllumenat s’ha avançat molt teníem uns quadres molt 
vells i es van arreglant però paradoxalment ha passat en alguna ocasió que quan s’ha 
posat el quadre nou és quan han aparegut les avaries. 
 
2. El mur del carrer Sardana i els veïns com està 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que creu s’està a prop d’arribar a un acord. 
 
3. Sobre el banc d’aliments 
 
Contesta Dolors Pinos que hi va parlar i s’ha de canalitzar tot a través del Banc dels 
aliments. 
 
4. Sobre la sentència del tanatori 
 
El senyor Alcalde diu que no li consta que hi hagi hagut cap sentència, la secretària 
confirma que tampoc li consta. 
 
Intervé el regidor de la CUP, Aleix Solé i pregunta : 
 
1. Els codis QR sembla que no ho  fa servir ningú. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que no ho sap que ho ha de preguntar, i explica la 
nova iniciativa de les visites al campanar que espera que tingui èxit. 
 
2. Sobre la moció de la PAHC si s’ha iniciat cap ex pedient sancionador. 
 
Contesta la regidora Dolors Pinos i diu que no. 
 
3. Qui va donar permís per instal·lar un circ amb a nimals el dia 9 de novembre? 
Està prohibit per la llei de protecció dels animals  els circs amb animals i s’hauria 
d’iniciar un procediment sancionador. 
 
Contesta l’alcalde i diu que mirarà què ha passat perquè no li consta que es donés cap 
permís.  En tot cas creu que no n’hi ha per tant. (La frase amb cursiva és una esmena 
a l’acta introduïda pel grup de la CUP en la sessió del 28 de gener, l’Alcalde fa constar 
que creu que no ho va dir). 
 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.35 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 


