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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 17 DE SETEMBRE DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 9/2014 
Dia: 17/09/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 23 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  
Anna Sentias i Coromina  
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  
 
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 17 de setembre 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 9 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  
més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, 12 assistents dels 13 membres de dret, 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 si s’escau de l’acta de la sessió del dia 30 de juliol 
2. Dictamen ratificació aprovació modificació Estatuts Consorci gestió de Residus 
3. Dictamen aprovació modificació reglament orgànic Municipal 
4. Dictamen aprovació modificació article 17 del Reglament regulador ús xarxa de 

clavegueram 
5. Dictamen aprovació elecció jutge de pau titular i suplent 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
B.1 Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 

- Resolució d’alcaldia 2014/205, de 5 d’agost de 2014, contractació en règim laboral no 
permanent a la Sra. Núria Pérez Pareja per substitució de la Treballadora familiar en 
les seves vacances estivals. 

- Resolució d’alcaldia 2014/217, d’1 de setembre de 2014, contractació e règim laboral 
no permanent a les Sres. Joanna Escalé Roca i Ana Domene Soto, com educadores. 

- Resolució d’alcaldia 2014/218, d’1 de setembre de 2014, contractació en règim laboral 
no permanent al Sr. Josep M. Chaves Armario, com Educador de l’Aula  Socieducativa 
i de suport a les escoles. 

 
MOCIONS 
 

- Moció presentada per la CUP per demanar un estudi ambiental i geològic als terrenys 
de l’antiga TYPSA/DRESCA 

 
Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE D ATA 30-07-2014 
 
Es van aprovar per UNANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 8 de data 30 de 
juliol de 2014 
 
2.- DICTAMEN RATIFICACIÓ APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTA TUTS CONSORCI 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 

ANTECEDENTS 
 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, estableix un termini d’un any per a l’adaptació 
dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, especialment en allò relatiu a 
l’adscripció a l’administració que es determini, d’acord amb els criteris continguts a la 
disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la 
pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del personal i també al règim comptable i financer.  
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En data 9 de juny de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria 
absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los, 
bàsicament, a la citada Llei 27/2013. Aquest acord, juntament amb l’expedient 
administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de 20 de juny de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 17 de juny de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període 
durant el qual no s’han presentat al·legacions i, per tant, ha esdevingut definitiu.  
 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del 
Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests 
Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de 
tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels 
Estatus del Consorci del Bages per a la gestió de residus, i informada la Comissió 
Informativa Permanent en la seva sessió del dia 10 de setembre de 2014, aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, en sessió de 9 de juny de 2014, de modificació dels Estatuts, els 
quals queden redactats conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual 
és part integrant.  
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i 
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions necessaris per continuar 
amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts i, especialment, per donar 
compliment al que disposa l’article 313.5 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de 
les Entitats Locals. 
 
ANNEX 
 
S’afegeixen els següents nous apartats:  

Article 4. 

4.6. El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris continguts a 
la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Article 6.  

- La Comissió especial de comptes 

Article 18. 

18.4. Tenint en compte que el Consorci presta serveis mínims als que es refereix l’article 26 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, el personal al servei del 
Consorci podrà seguir estant integrat per qui no sigui personal funcionari o laboral procedent 
d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions participants en el Consorci. Tot i 
així, si es produís una reassignació de llocs de treball de personal funcionari o laboral de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l’administració pública d’adscripció i 
les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes pels llocs de treball 
equivalents a aquella.  
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Article 19  

El pressupost del Consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de Manresa i, 
igualment, els seus comptes s’inclouran en el Compte General de d’aquest Ajuntament. Així 
mateix es dura a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de la 
intervenció de l’Ajuntament de Manresa.  

Es crea el següent nou article: 

14.bis La comissió especial de comptes 

14bis1 La Comissió especial de comptes estarà integrada per: 

Presidència: President del Consorci o membre del Consell plenari en qui delegui. 

Vocals: Un membre del Consell plenari en representació de cada una de les administracions 
següents: 

Ajuntament de Manresa 

Consell Comarcal de Bages 

Municipis de més de 5.000 habitants 

Municipis de menys de 5.000 habitants  

14bis.2 La designació dels vocals es realitzarà per acord del Consell Plenari del Consorci. 

14bis.3 Correspon a la Comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes 
del Consorci en els termes indicats a la legislació d’Hisendes Locals. 
 
 
Intervencions 
 
El senyor Josep Diaz va preguntar si amb aquesta modificació l’ajuntament de 
Navarcles podria sortir del Consorci. 
 
La secretària va contestar que si que no afectava en aquesta qüestió. 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT, assolint el quòrum de majoria 
absoluta. 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELGAMENT ORGÀNI C MUNICIPAL 
 
ANTECEDENTS 
 
La Sala de Plens de l’Ajuntament, lloc en el qual se celebren les sessions del ple, és 
l’espai de la màxima expressió democràtica de la voluntat dels ciutadans de Navarcles. 
Per aquest motiu, s’ha de limitar l’exposició o reproducció de qualsevol imatge de 
persones o símbols a aquells cassos en els quals el mateix ple en reconegui, amb els 
quòrums suficientment adequats, la necessitat de la seva exposició, com a 
reconeixement de la vàlua, la personalitat, la importància històrica o qualsevol altra 
valor i mèrit degudament acreditat. 
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Aquest reconeixement específic, manifestació de la màxima consideració de la ciutat 
cap a una persona o institució, es pot acordar utilitzant els instruments dissenyats i 
previstos en el Reglament d’Honors i Distincions, o mitjançant un acord de ple. 
 
Atenent a la importància d’aquest acord, és requereix el màxim consens possible, com 
a manifestació també de l’acceptació ciutadana de la distinció que suposa tenir la 
imatge al saló de plens.  Per aquest motiu, el quòrum ha de ser el més proper possible  
a aquest consens, considerant-se adequat el de dues terceres parts del nombre legal 
de membres de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb la disposició final segona del reglament Orgànic Municipal la seva  
modificació es podrà efectuar seguint el mateix procediment que la seva aprovació, per 
tant s’haurà de seguir el procediment  que estableix l’article 178 del decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, amb el quòrum de la majoria absoluta tal i com es disposa a l’article 
114.3a) del mateix text legal. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 10 de 
setembre de 2014, aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM), introduint el següent article sobre imatges i símbols a la Sala de Plens: 
 
PROPOSTA D’ARTICLE: 
 
A la sala de Plens de l’Ajuntament només s’hi podrà exposar o col·locar la imatge de 
persones o símbols d’institucions, quan es tracti de persones o entitats que de forma 
motivada se n’acrediti el reconeixement ciutadà que així ho justifiqui, i mitjançant 
qualsevol de les següents opcions: 
 

- Expedient tramitat d’acord amb les previsions del Reglament d’Honors i 
Distincions, en el cas que es prevegi de forma expressa, com a distinció 
específica, la distinció de col·locar la imatge o símbol en el saló de plens. 

- Per acord del Ple de l’Ajuntament, suficientment motivat, i adoptat pels dos 
terços del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
La retirada del símbol o de la imatge requerirà idèntic tràmit i quòrum que el necessari 
per a la seva col·locació. 
 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  aquest acord pel termini mínim de 
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i la seva pàgina web. El termini d’informació pública començarà a comptar 
des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública la modificació d’aquest reglament que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior 
llevat de la seva publicació. 
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Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT, assolint el quòrum de majoria 
absoluta. 
 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ARTICLE 17 DEL R EGLAMENT 
REGULADOR ÚS XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
El Reglament d’ús de la xarxa de clavegueram del municipi de Navarcles, es va 
aprovar en sessió plenaria del dia 28 de novembre de 2007 
 
Article 17.  Tarifa de clavegueram. L’Ajuntament o el gestor facturarà a cada abonat l’ús de la 
xarxa de clavegueram, per períodes delimitats entre dues dates, essent la liquidació conjunta 
amb la de l’abastament d’aigua potable. Les tarifes a aplicar, proporcionals al consum d’aigua, 
s’estructuraran a través de blocs d’igual manera que la facturació d’aigua potable. 
 
En l’actualitat aquest sistema de facturació ja no s’aplica i per tant procedeix modificar 
aquest article. 
 
Fonaments de dret 
 
La modificació dels reglaments i rodenances municipals exigieix el mateix procediment 
que la seva aprovació, aquest està regulat a l’article 178 del decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 10 de 
setembre. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del reglament d’ús de la xarxa de 
clavegueram, concretament l’article 17. facturació, en el sentit de suprimir pel que fa al 
sistema de facturació per blocs i afegir:  Les tarifes a aplicar seran les que s’aprovin 
pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, amb l’estructura vigent en cada moment. 
 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  aquest acord pel termini mínim de 
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i la seva pàgina web. El termini d’informació pública començarà a comptar 
des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública la modificació d’aquest reglament que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior 
llevat de la seva publicació 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a Aigües de Manresa, SA. 
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Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 12 membres presents dels 13 
que formen la Corporació. 
 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR  I SUPLENT 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i informa que el candidat Sr. Josep M. Carrillo ha 
presentat un escrit en el qual exposa que presenta la seva renuncia a candidat a jutge 
de pau davant la manca de consens per la seva elecció. 
 
El Sr. Alcalde diu: “ Per tant es retira la proposta del Sr. Carrillo i donat que s’ha 
presentat una altra persona el senyor Manel Ribes es proposa a quest candidat ja que 
no hi ha ningú més.” 
 
Intervé la regidora d’ERc Conxita padró i diu que “aquest tema s’ha portat malament 
des de un principi, la gent no ho sap, qui ho sap és perquè se li ha dit, com ja vaig dir a 
l’altra Ple demano que es faci una convocatòria pública que sorti a l’agenda” 
 
Intervé el regidor de la CUP, Aleix Solé i diu “vaig demanar al senyor Manel Ribes que 
es presentés, però també estic d’acord amb la postura de la Conxita, es podria deixar 
sobre la taula, i obrim-ho a tothom que sigui lo més participatiu possible”. 
 
Intervé Josep Diaz, portaveu de CiU i diu estem d’acord amb la proposta de retirar la 
candidatura de fer-ho i de fer-ho més públic. 
 
El senyor Alcalde diu: no puc retirar aquesta candidatura, aquí hi ha una instància d’un 
senyor que diu que es presenta coma jutge de pau per tant s’ha de votar a questa 
candidat. Em sap greu el que està passant perquè es juga amb persones, li diu al  
regidor de la CUP que quan van parlar es van arribar a un acord que no és el que s’ha 
fet.  
I reitera l’alcalde que no pot deixar-ho sobre la taula perquè hi ha un candidat i entèn 
que s’ha de votar, manifesta que el seu grup votarà en contra però no per la persona, 
si no pel procediment 
 
Es sotmet a votació la candidatura del senyor Manel  Ribes per ser jutge de pau 
de Navarcles. 
 
RESULTAT VOTACIÓ 
6 vots en contra (Grup socialista) 
5 abstencions ( CiU i ERC) 
1 a favor (CUP) 
 
La candidatura del senyor Manel Ribes no va assolir  el quòrum exigit de la 
majoria absoluta. 
 
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 2014/194 fins al 2014/223 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 
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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. 
 

- Resolució d’alcaldia 2014/205, de 5 d’agost de 2014, contractació en règim laboral no 
permanent a la Sra. Núria Pérez Pareja per substitució de la Treballadora familiar en 
les seves vacances estivals. 

- Resolució d’alcaldia 2014/217, d’1 de setembre de 2014, contractació e règim laboral 
no permanent a les Sres. Joanna Escalé Roca i Ana Domene Soto, com educadores. 

- Resolució d’alcaldia 2014/218, d’1 de setembre de 2014, contractació en règim laboral 
no permanent al Sr. Josep M. Chaves Armario, com Educador de l’Aula  Socieducativa 
i de suport a les escoles. 

MOCIONS 
 
1.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER DEMANAR UN ESTU DI AMBIENTAL I 
GEOLÒGIC ALS TERRENYS DE L’ANTIGA TYPSA/DRESCA 
 
Recentment els terrenys de l’antiga TYPSA/DRESCA s’han vist amenaçats per un risc 
de contaminació de fuel en una antiga tina abandonada per l’empresa després del 
tancament. Uns fets de sobres coneguts per tothom i que ens fan, necessariament, 
reflexionar sobre la situació ambiental en que es troba actualment tot l’antic recinte 
industrial. Tos els navarclins som conscients dels reiterats episodis de contaminació 
que durant els anys de funcionament de la fàbrica van provocar basaments molt 
visibles a la riera de Merdenllà i que formen part de la memòria d’aquest poble.  
 
Atès que no podem fer durant més anys els ulls grossos a la situació d’aquells terrenys 
(ja fa 6 anys que DRESCA va cessar la seva activitat) demanem al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Encarregar un estudi ambiental i geològic ampli, independent i rigorós als 
terrenys de l’antiga TYPSA/DRESCA. 
 
 
Intervencions 
 
La regidora Conxita Padró diu que te unes preguntes sobre aquest tema i demana si 
les fa ara o en el torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde diu que en tot cas ara que es 
debati la moció i en el torn de precs i preguntes que es facin les preguntes. 
 
La regidora Conxita padró mostra la seva conformitat a la moció de la CUP. 
 
Intervé el sr. Josep Diaz de CiU i diu que al seu grup els hi sembla bé però que creien 
que ja s’havien fet unes cates i que si en aquests terreny s’hi volia fer el CAP pot ser ja 
s’havia d’haver estudiat. 
 
Intervé l’alcalde  i diu: “Aquest tema s’ha de contextualitzar als anys 80 hi va haver un 
vessament de gasoil que va contaminar l’aigua de la Font de la Mina, però això d’ara 
no és una contaminació, el que ha passat és que durant el desballastament de 
DRESCA es va voler treure un dipòsit de gasoil i l’Ajuntament va detectar un 
vessament de gasoil que podia contaminar les aigües, i va requerir als administradors 
concursals per tal que ho retiressin, donat que els administradors no actuaven 
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argumentant que no tenien diners ho va fer l’ajuntament per evitar un perill, però no hi 
hagut contaminació. 
L’ajuntament contracta a una empresa perquè recolli aquest gasoil que es guarda en 
unes pasteres i són els propietaris, els administradors concursals qui han de pagar el 
lloguer d’aquestes pasteres. Insisteixo que són terrenys privats i l’ajuntament no hi pot 
actuar, ho va fer per evitar un perill però un cop es va haver recollit el vessament ja no 
n’hi havia de perill. 
L’ajuntament s’ha preocupat de la situació de DRESCA, però el tema judicial s’està 
allargant molt, i malgrat algunes actuacions que hem fet no s’avança amb l’expedient i 
la realitat és que acaba sent un problema. 
No em sembla correcta que el grup de Convergència faci servir arguments de la por 
per confondre a la gent i faci cas d’una empresa privada que l’únic que volia era cobrar  
i que no es contrasti  la informació amb l’ajuntament.  
 
El senyor Diaz de CiU diu que li sembla que els terrenys contaminats durant 25 anys 
no es poden fer servir. 
 
El Sr.Serra aclareix al sr. Diaz que es tracta de terrenys industrials que han de passar 
a residencials  
 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT  pels 12 membres 
presents dels 13 que formen la Corporació. 
 
 
2.- MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PER ERC PER LA INST AL.LACIÓ DE 
SENYALS VIÀRIES A LES ENTRADES DE NAVARCLES QUE L’I DENTIFIQUIN 
COM A MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
Sotmesa la urgència a votació s’aprova per UNANIMITAT. 
 
 
Atès que l’Ajuntament de Navarcles en data novembre 2011 va aprovar adherir-se a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Atès que aquest ajuntament s’ha manifestat de forma clara en moltes ocasions a favor 
del procés de transició nacional que ens ha de portar a poder decidir el nostre futur per 
aconseguir la independència del nostre país, i poder celebrar la consulta el proper 9 de 
novembre tal i com el Parlament de Catalunya ha decidit. 
 
La visualització d’aquest procés és important perquè reforça la voluntat del nostre 
poble en exercir el dret a decidir. 
 
Per aquests motius el nostre grup municipal proposa: 
 
Instal.lar a les vies d’accés al poble de Navarcles, senyals viaris que identifiquin el 
nostre poble com a “Municipi per la independència”. 
 
Intervencions: 
 
El regidor Ramon serra manifesta que votarà en contra ja que considera que no pot 
decidir per tot el municipi, s’ha de convencre al màxim de gent possible però amb 
aquestes actituds no es convenç 
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El senyor Alcalde va prendre la paraula i va dir que la seva posició sobre aquest tema 
ja l’havia deixat clara en moltes ocasions però que aquestes qüestions de símbols, 
banderes etc, manifesta que Navarcles és plural i no voldria que entrar en 
provocacions, és per això que s’estimaria més que no s’aprovés aquesta moció. 
 
La senyora Conxita Padró diu que no la vol retirar. 
 
Sotmesa a votació S’aprova per 8 vots a favor i 3 en contra de: Alcalde, Ramon Serra i 
Josep Torradas, i 1 abstenció  
 

• MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE 
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE 
NOVEMBRE DE 2014 

 
L’alcalde fonamenta la urgència en que avui s’ha rebut la proposta des de l’AMI i 
l’ACM per tal que els ajuntaments ho aprovesin en un Ple a celebrar el dia 22 de 
setembre però que atès que avui es celebra el ple ordinari  s’ha proposat que s’aprovi 
el dia 22 de setembre però atès que hi havia ple ordinari avui es veu més convenient 
sotmetre la moció en aquesta sessió i no haver de convocar un ple extraordinari per 
dilluns. 
S’aprova la urgència, per Unanimitat 
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur 
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i 
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la 
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va 
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va 
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat 
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà 
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les 
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via 
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la 
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries 
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han 
exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de 
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític 
perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a 
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social 
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i 
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota 
una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 
socials i nacionals. 
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Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per 
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país 
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i 
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, 
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un 
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya aprovarà per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convocarà a la ciutadania 
de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i 
que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 

ACORDS 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics 
i prendre el compromís de l’Ajuntament de Navarcles amb la realització de la 
mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent 
una crida a la participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la 
consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja 
que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president 
de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als 
grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 

Intervencions. 
 
El regidor Ramon Serra va voler fer constar que personalment està a favor de que es 
faci una consulta el 9N i que d’aquesta moció hagués canviat algun dels redactats però  
que donat que es tracta d’una moció de consens el seu vot serà favorable. 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT  pels 12 membres 
presents dels 13 que formen la Corporació. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Conxita Padró formula les següents preguntes: en relació al tema de DRESCA 
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Davant de les informacions que han sortit a la premsa,  de la reunió informativa que 
vam mantenir amb la regidora Sra. Pinos i de l’escrit de CiU en el que reproduia la 
informació apareguda a la premsa i l’escrit de resposta  del Grup Municipal Socialista 
sobre les terres contaminades a DRESCA, el grup d’ERC ens queden alguns dubtes 
per aclarir i formulem aquestes preguntes: 
 

• L’Ajuntament  ha pagat totes les factures presentades per l’empresa Xenixell  
pels treballs realitzats a DRESCA i a quant ascendeix aquesta quantitat que es 
considera important pel poble?  

 
• Perquè si en un primer moment es va valorar que hi havia perill, i segons diu 

l’escrit dels socialistes l’ajuntament va actuar de forma subsidiària (per cert tal 
com es la seva obligació), no va acabar de fer-se càrrec de l’actuació i va 
deixar a mig fer la feina i la seva responsabilitat)  

 
• L’empresa ha presentat a l’Ajuntament en aquests dos anys, algun pressupost 

o valoració del cost del transport d’aquestes terres a un abocador?  
L’Ajuntament en coneix el cost ?. 

 
• L’equip de govern no ha fet cap seguiment durant aquests dos anys, de 

l’abandó en que van quedar aquestes terres i no ha pres cap  tipus de mesura 
com es precintar-ne l’accés o tapar el forat de la tina. No era una manera de 
prevenir que algú s’hagués fet mal i això al poble també li hauria costat molts 
diners.  

 
• Davant la possibilitat de l’amenaça que fa l’empresa de  denuncia a Fiscalia de 

Medi Ambient, l’equip de govern pensa assumir el  cost del transport de les 
terres? 

 
Abans de contestar a la senyora padró el senyor Alcalde dóna la paraula a la resta de 
grups municipals. 
 
Intervé el regidor de la CUP Aleix Solé i diu: “el responsable últim és DRESCA però  
potser no hagués estat de més que en un cas com aquest  s’hagués informat a la 
comissió de medi ambient.” 
 
Intervé el regidor Josep Diaz de CiU i diu” “El que seria recomanable és que  les 
decisions sobre DRESCA es prenguin amb consens i parlar entre tots els grups” 
 
El senyor Alcalde contesta a la Sra. Conxita Padró i diu: 
 
“L’ajuntament ha pagat les factures per la feina que es va encarregar i no ha pagat rés 
més, i que creu que eren uns 15.000€ però que no tinc els números al davant i no ho 
puc assegurar. 
 
L’ajuntament s’ha reunit amb l’empresa per arribar a un acord de com i qui ha de pagar 
el trasllat de els terres contaminades a la planta gestora i el lloguer de les tines.” 
 
 
Les amenaces de portar el tema a la fiscalia ho fa una empresa que fa servir la 
coacció per cobrar unes factures que no eren de l’ajuntament, i al no cobrar van decidir 
actuar de la manera que dona més publicitat, i en aquest punt hem de lamentar que el 
grup de convergència es faci ressó de les declaracions d’una empresa a un mitjà 
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digital, al mes d’agost que precisament de notícies no n‘hi han, abans de contrastar la 
informació amb l’ajuntament. 
Lamentem que convergència defensi primer els interessos d’una empresa privada que 
els de l’ajuntament que al cap i a la fi són els dels navarclins. 
Les amenaces a la fiscalia no tenen fonament es va fer per pressionar a l’ajuntament. 
 
Ramon Riba pregunta si realment l’ajuntament és subsidiari i també vol fer constar que 
en l’escrit dels socialistes es fa unes insinuacions sobre que un regidor que està ara a 
l’ajuntament era un directiu de l’empresa quan va passar la contaminació, el senyor 
Riba diu que aquesta informació no és ni seria ni ètica, que a ningú se li escapa que 
aquest regidor és ell, però que als anys 80 DRESCA era un grup industrial format per 
dues empreses TYPSA i MABSA, i que ell estava a filatures MABSA, i el vessament es 
va produir a l’empresa TYPSA, demana que consti en acta aquesta precisió i també 
demana al grup socialista més ètica.   
 
Respecta a si l’ajuntament és responsable subsidiari, la secretària contesta que no és 
un tema fàcil de respondre i que no pot afirmar que sigui així. 
 
En relació a les insinuacions contesta el senyor Alcalde i li diu: “No creiem que sigui 
una falta d’ètica es relaten uns fets i no es diu el nom de ningú, en canvi en el paper 
que va passar CiU surt el nom i cognoms de dues persones, se les assenyala i es fan 
unes  afirmacions sense contrastar la seva veracitat, en aquest cas si que és una falta 
d’ètica del grup de convergència i de lleialtat institucional ja que s’han cregut el que els 
hi diu una empresa i no ho han preguntat a l’ajuntament si la versió de l’empresa era la 
correcta  
 
Conxita Padró pregunta sobre el pavelló: “Com està el tema dels entrenaments dels 
equips?” 
 
Contesta l’Alcalde: “hi estem treballant”. 
 
Enric Moral de CiU pregunta: què passa amb el cotxe de la policia que ja fa 3 mesos 
que estem sense? 
Sobre la petició d’informació d’uns decrets d’alcaldia que es va practicar bonificacions 
d’unes plusvàlues, amb l’informe desfavorable d’intervenció no s’ha contestat. 
 
 
El senyor Alcalde contesta que es va portar a un mecànic d’aquí Navarcles i que per 
dues vegades s’ha portat al mecànic aquí Navarcles, considerem que un bon  
mecànic, i que per 2 vegades s’ ha carregat el motor. 
 
En relació a la informació de les plusvàlues ara no tinc la informació, però et puc dir 
que s’havien practicat bonificacions en uns casos en concret i que ara ja no perquè es 
va modificar l’ ordenança 
 
Enric Moral diu que si s’ha de fer per un s’ha de fer per tothom, que li consta que no 
s’ha seguit el mateix tracte. 
 
L’Alcalde el convida a que ho demostri. 
 
Josep Diaz de CiU pregunta pel PUOSC d’aquest any. 
 
Contesta l’alcalde i diu que només s’han aprovat 40.000€ per destinar a despesa 
corrent però per inversions no s’ha aprovat res, i que l’ajuntament ja no ha fet cap 
previsió al pressupost 
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Aleix pregunta sobre la instància d’uns veïns de la plaça”Assemblea de Catalunya”, a 
veure si s’ha fet ja alguna gestió 
 
Contesta el Sr. Ramon Serra i diu que esta prevista una reunió 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 23 hores del dia 17 de setembre, 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 
 
 
 
 
Assumptes d’urgència 
 

• Moció presentada per ERC per la instal.lació de senyals viàries a les entrades 
de Navarcles que l’identifiquin com a municipi per la Independència. 
 

S’aprova la urgència, vots:  
 

 
 


