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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 26 DE MARÇ DE 2014 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 04/2014 
Dia: 26/03/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22 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  
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 
Josep Torradas i Riera  
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 març 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  4 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
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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: 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
 
1.- Aprovació actes sessions  anteriors: ordinària 15 de gener; extraordinària 12 de febrer, 
extraordinària i urgent 12 de febrer.  
 
2.- Dictamen aprovació Plec de clàusules generals de contractació (PCGC) adaptats al 
TRLCSP 2011. 
 
3.- Dictamen aportació econòmica 6.515,88€ a la Mancomunitat del Bages pel Sanejament. 
 
 Assumptes d’urgència 
 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
B1.  Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si 
s’escau: 
 
- Resolució d’alcaldia 2014/049 aprovació liquidació pressupost exercici 2013. 
- Resolució alcaldia 2014/052  modificació de crèdits 1/2014 incorporació de romanent afectat. 
- Resolució alcaldia 2014/054 augmentar a jornada completa animadora sociocultural 
 
B2. Mocions i declaracions polítiques  
 
Moció presentada per ERC sobre la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya. 
 
B3. Precs i preguntes 

 
B4. Propostes presentades per entitats i associacio ns a l’empara de l’article 77 del ROM: 
 
- Moció presentada per presentada per la secció local de Navarcles de la plataforma d’afectats 
per la hipoteca i el capitalisme (PAHC). 
 
- Mocions presentades per la secció local de l’AMI: - Sobre el suport a la campanya de recollida 
de signatures: “Un vot per la independència”. 
 
- Sobre adhesió al pacte del Bages pel dret a decidir. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: ORDINÀRIA 15  DE GENER; 

EXTRAORDINÀRIA 12 DE FEBRER, EXTRAORDINÀRIA I URGEN T 12 DE 
FEBRER 

 
Es van aprovar per unanimitat les 3 actes, sessions núm.1 de 15 de gener, sessió 2 
dia 12 de febrer i sessió núm.3 dia 12 de febrer 
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2. DICTAMEN APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES GENERALS DE  
CONTRACTACIÓ (PCGC) ADAPTATS AL TRLCSP 2011.  

 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT , dels 10 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar el següent dictamen: 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1 L’Ajuntament de Navarcles mitjançant acord de Ple de data 28-7-2010 va aprovar 
definitivament els Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació de 
Navarcles, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, que havien estat elaborats per la Diputació de Barcelona de caràcter estàndard 
per posar a disposició dels municipis de la província, aplicables als contractes: 
 
• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i 
als privats  
 
•   contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública  
 
 
1.2 Des de que fou promulgada la LCSP 30/2007, diferents lleis han introduït un 
nombre significatiu de modificacions, que han donat una nova redacció a determinats 
preceptes o han incorporat noves disposicions 
 
La Disposició final trenta-dosena de la Llei 2/2011, de 4.3, d’economia sostenible 
autoritzà al Govern per elaborar un text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), el qual va ser aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Les variacions introduïdes en la LCSP, havien estat molt significatives, aquestes 
variacions, a les que s’unia el fet que el TRLCSP/2011 numerés de bell nou tot el seu 
articulat, van fer necessària l’elaboració d’uns nous Plecs adaptats a la normativa 
vigent 
 
1.3. Els PCAG compleixen la funció de: 
 

1. Regular totes les contractacions que liciti i formalitzi l’ajuntament. 
 

 2. Donar cobertura als requeriments sobre publicitat dels plecs de clàusules 
administratives particulars, els quals no són exigibles en el cas que l’ens local hagi 
aprovat plecs generals, tal com estableix l’article 277.1 del TRLCcat/2003 

 
1.4. Una vegada constada la necessitat d’uns nous PCAG, la Diputació de Barcelona a 
més d’elaborar els PCAG propis de la seva institució,  ha elaborat els PCAG estàndard 
per posar a disposició dels municipis i entitats locals de la província de Barcelona que 
s’hi vulguin acollir. 
 
En aquesta ocasió s’unifica en un sol PCAG la regulació de tots els contractes típics, 
abandonant el dualisme que havia presidit els PCAG de 1995,2002 i 2009, entre els 
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relatius a contractes d’obres (i concessió d’obra pública), d’una banda, i els relatius a 
tots els altres contractes típics, de l’altra. 
 
Per decret de Presidència de la Diputació de data 23-1-2014 es van aprovar els Plecs 
de clàusules administratives generals de caràcter estàndard que inclou les 
modificacions assenyalades, de resultes del Dictamen 318/13 emès per la Comissió 
Jurídica Assessora. 
 
El PCAG ha estat sotmès a informació publicada i el seu text íntegre fou publicat al 
BOP del dia 4 de febrer de 2014. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Navarcles adoptat com a propi el PCAG de caràcter 
estàndard aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret  
 
Atès el caràcter normatiu dels Plecs de Clàusules Generals caldrà que s’aprovin 
seguint els tràmits previstos per l’aprovació de les ordenances no fiscals i que es 
regulen als articles 278 del TRLCat/2003 i 60 a 66 del ROAS/1995. 
 
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 19 de març, el seu 
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  el Plec de clàusules administratives generals de 
contractació de Navarcles, (PCAG) aplicables als contractes de serveis, de 
subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats, adequat al Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
ha elaborat la Diputació de Barcelona, que es reprodueix com annex a aquest 
Dictamen. 
 
SEGON.- El text d’aquest Plec és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) el dia 4 de febrer de 2014 . 
 
TERCER.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació 
de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci en el BOPB. 
Transcorregut el termini d’informació pública si no s’han presentat al·legacions i/o 
suggeriments l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de nou 
acord Corporatiu. 
 
QUART.- PUBLICAR  referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari Regió-7 
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Intervencions  
 
Tots els grups van mostrar la seva conformitat. 
 
 
3. DICTAMEN APORTACIÓ ECONÒMICA 6.515,88€ A LA MANC OMUNITAT DEL 

BAGES PEL SANEJAMENT.  
 
El Ple de l’Ajuntament per 9 vots a favor i una abstenció  (CUP), acorda aprovar el 
següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament, 
en la seva sessió de data 7 d’octubre de 2013 va aprovar l’aportació dels municipis 
integrants de la Mancomunitat amb sistema de sanejament de les seves aigües 
residuals, destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent al 2012 dels sistemes 
de sanejament que gestiona la mancomunitat, xifrat en 140.586,16€. 
  
Pel que fa al municipi de Navarcles calculant aquesta aportació és de 6.515,88€. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 19 de març de 
2014, aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR  l’aportació del municipi de Navarcles a la Mancomunitat de 
municipis del Bages per al Sanejament, xifrada en 6.515,88€ destinada a cobrir el 
dèficit d’explotació corresponent al 2012 . 

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
sanejament. 
 
Intervencions 
 
Explica el senyor Alcalde que en el Ple anterior es va aprovar l’aportació de 
l’ajuntament per la previsió del dèficit 2013, que ja no hi hauria l’aportació de la 
Generalitat i ara s’aprova l’aportació de Navarcles pel dèficit d’explotació de l’any 
2012. 
 
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 2014/007 fins al 2014/067 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 2014/049 aprovació liquidació pressupost exercici 2013. 
- Resolució alcaldia 2014/052  modificació de crèdits 1/2014 incorporació de romanent afectat. 
- Resolució alcaldia 2014/054 augmentar a jornada completa animadora sociocultural 
 
 
Intervenció Alcalde: 
 
El senyor Alcalde en relació a la liquidació del pressupost explica que  “hi hagut un 
romanent positiu de 566.372€, tot i que s’ha previst  al voltant dels 750.000€ 
d’ingressos de dubtós cobrament, perquè es dubtós que aquest any la Generalitat 
pagui tot el que deu, per tant el romanent sense aquesta previsió hagué pogut ser 
encara més gran. Aquests diners, i segons la darrera normativa de l’estat,  
l’ajuntament només els pot destinar o a reduir el deute o a inversions que siguin 
sostenibles, amblo imprecís que és “inversions sostenibles”, i reduir el deute ens 
podem trobar que destinem aquests diners a amortitzar el deute i en canvi hagin de 
demanar un crèdit pel pavelló que costi més que el que tenim ara, aquesta 
incongruència la pateixen tots els ajuntaments i pensem que potser es canviarà la 
normativa per això de moment esperarem si hi ha canvis. 
 
Respecte a la resolució d’aprovació de la incorporació de  romanents, el senyor 
interventor explica que es tracta de despesa afectada que no s’ha acabat de realitzar a 
l’exercici i per tant s’incorpora al següent, el cas per exemple d’obres com el mur de 
l’escola, del pavelló o restes de l’obra de la biblioteca.  
 
MOCIONS 
 
B2. Mocions i declaracions polítiques  
 
� MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL F ONS DE 

COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA.  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT , dels 10 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar la següent moció: 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 27 de desembre, la 
Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya, any 2013. Aquesta Resolució desvetlla i concreta la 
quantitat de diners que els ajuntaments de Catalunya rebran, per a l’exercici del 2013, 
en concepte d’un dels instruments més importants de cooperació econòmica que 
tenen, que és la seva  participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya.   
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La principal novetat ha estat que el departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha utilitzat un nou criteri per distribuir el 
Fons entre els municipis, un criteri injustificat, no debatut ni consensuat amb els 
ajuntaments. Amb aquest nou criteri, s’ha considerat l’increment que han tingut la 
majoria d’ajuntaments de Catalunya en la participació en els ingressos de l’Estat (PIE) 
l’any 2013, i en relació al 2012. I, prenent com a indicador l’import que van rebre els 
ajuntaments en concepte de FCLC al 2012, s’ha establert que el 2013 només rebrien 
fons de la Generalitat els ajuntaments que hagin tingut un increment en la PIE 2013 
inferior a l’import que se’ls va concedir en la distribució del FCLC al 2012.  
 
Aquest fet ha provocat deixar 107 ajuntaments sense cap percepció en concepte de 
FLCL 2013. I el més greu és que aquests ajuntaments, així com els que han vist 
disminuir de forma substancial l’import concedit, no han pogut prendre mesures 
alternatives per contrarestar els efectes negatius de la resolució del FCLC, en coincidir 
pràcticament amb la data de finalització del pressupost.  
 
En el seu conjunt, la distribució que s’ha fet provoca que alguns ajuntaments vegin 
vulnerats el dret segons el qual les hisendes locals han de disposar dels mitjans 
suficients per exercir les seves funcions, i s’hauran de nodrir de tributs propis i de la 
participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes, drets recollits en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 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, entre altres.  
 
La decisió presa per part del departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya no respecta els principis de suficiència financera del món 
local i desgasta la confiança mútua que ha d’existir entre els ajuntaments i la resta 
d’institucions supramunicipals.  
 
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Constatar que els ajuntaments s’han vist perjudicats pel fet que la Resolució 
amb la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) corresponent a 
l’any 2013 es publiqués oficialment el 27 de desembre de 2013, coincidint 
pràcticament amb la data de finalització del pressupost municipal de l’any en curs.  
 
SEGON. Manifestar el malestar davant el fet que els ajuntaments no han pogut 
prendre mesures alternatives per contrarestar els efectes negatius que ha tingut la 
resolució del FCLC 2013 en alguns d’ells, atès que al canviar el criteri de distribució 
que s’ha utilitzat, les previsions pressupostàries inicials s’han vist disminuïdes o 
anul·lades en molts casos, deixant 107 municipis sense cap percepció econòmica.  
 
TERCER. Constatar que els criteris, la forma i els terminis que s’han utilitzat per 
resoldre la distribució del FCLC 2013 provoquen un desajust pressupostari en l’exercici 
del 2013 en molts ajuntaments induït per un fet aliè a la seva voluntat i no atribuïble a 
la seva gestió, fet que provoca un desgast del principi de confiança que ha d’existir en 
les relacions entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.  
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QUART. Reclamar la necessitat d’interlocució i transparència amb el món local abans 
que la Generalitat de Catalunya prengui qualsevol decisió que afecti a instruments 
importants i bàsics per la gestió i finançament dels serveis municipals. 
 
CINQUÈ. Instar el departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya a celebrar una reunió urgent i extraordinària amb la Comissió 
Permanent del Consell de Governs Locals amb la finalitat de revisar la Resolució 
publicada el 27 de desembre al DOGC amb la distribució del Fons de cooperació local 
de Catalunya (FCLC) corresponent al 2013, garantint les quantitats adjudicades 
inicialment als municipis. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord al departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a la resta de Diputacions 
provincials de Catalunya..  
 
 
B4. Propostes presentades per entitats i associacio ns a l’empara de l’article 77 del ROM: 
 
� MOCIÓ PRESENTADA PER PRESENTADA PER LA SECCIÓ LOCAL  DE 

NAVARCLES DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTE CA I EL 
CAPITALISME (PAHC).  

 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT , dels 10 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar la següent moció: 
 
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a 
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats 
més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer 
front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar. 
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i 
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, 
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i 
exclusió social, econòmica i residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 
2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les 
quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de 
la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers  
habitatges per impagament de crèdits hipotecaris . Això suposa 115 desnonaments 
d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala 
tots els rànquings , tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les 
dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al 
dia de mitjana. 
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix 
una autèntica anomalia en el context europeu . Com denuncia l'informe Emergencia 
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat 
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit , 13,7% del parc total – 3 
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milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc 
social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -. 
 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera 
instància l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la 
ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població 
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als 
municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat 
social dels qui es veuen abocats a recorre-hi. 
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la 
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en d esús que acumulen les 
entitats financeres  i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la 
bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència 
d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de 
mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus 
inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats 
exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 
de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat. 
 
Gran part  d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades 
amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat   a   través   
del Fons de   Reestructuració   Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al 
anomenat ”banc dolent”, la Societat de  Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no 
ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la 
banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social . 
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració qu e 
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen 
exclosos , acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als 
poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 
11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de 
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans 
de les entitats financeres, tal i com venen reclama nt des de fa temps les 
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH).  Fomentar i garantir la funció social de 
l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús 
antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de 
l’administració per donar resposta a la vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions 
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats 
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, 
com ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures 
de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors. 
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L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habit atge de Catalunya (LDHC) 
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació 
permanent i injustificada.  Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests 
supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar 
els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els 
que haurà de dictar una resolució. 
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. 
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als 
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 
desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal 
estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els gestioni 
en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com 
penalitzadores. 
 
Alhora, l'article 123.1.h de  la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de 
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi 
adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 
42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser 
sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que 
estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar  al 
finançament  de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge. 
 
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord 
al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una 
situació d'emergència habitacional. 
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels 
següents acords per part del Ple municipal: 
 
ACORDS: 
 
Primer .- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat 
i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de 
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon .- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament 
existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la 
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 
18/2007. 
 
Tercer .- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció 
física des de l'administració. 
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Quart .- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que 
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de 
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta 
situació. 
 
Cinquè .- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i 
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble. 
 
Sisè .- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir 
la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la 
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
Vuitè .- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. 
 
 
Intervencions  
 
Portaveu d’ERC, Conxita Padró diu: “Com va dir el nostre company Joan Tardà “Desnonar és 
tan legal com criminal, com pot ser-ho la pena de mort" 
 
Portaveu CUP, Aleix Sole diu: “ Estem d’acord amb la moció que presenta la Plataforma i 
sabem que a l’ajuntament de Terrassa s’han iniciat expedients sancionadors, per tant quest 
procediment es pot fer, hem de ser conscients que si s’aproven mocions aquestes són per 
complicar-les i no només per quedar bé.” 
 
Portaveu de CiU, Josep Diaz diu: “estem d’acord amb el que acaba de dir l’Aleix de la CUP, les 
mocions que s’aproven al ple s’han de complir, els punts 5 i 6 d’aquesta moció obliguen a 
l’ajuntament per tant s’han d’executar, i nosaltres vetllarem perquè sigui així.” 
 
Regidor d’urbanisme i Habitatge, Ramon Serra diu: “Estem d’acord amb la moció, el Pla 
municipal d’habitatge està fet, el que no te Navarcles és pisos buits de promoció pública, ens 
adherit a totes les mesures que s’han proposat, l’ajuntament s’ha adherit al conveni del lloguer 
social que va signar el ministerio i entitats bancàries, però la qüestió és que aquestes entitats 
bancàries a Navarcles no tenen pisos. I precisament perquè volem complir les mocions que 
s’aproven  hem de ser conscients que Navarcles, no és Terrassa i no tenim ni els mitjans 
tècnics ni materials d’ un ajuntament  com Terrassa, és per això que demanaríem a la 
plataforma si es puges afegir a la moció una esmena en el sentit següent: “Que l’ajuntament de 
Navarcles iniciarà aquests procediments dins les seves possibilitats”. 
 
Intervé un portaveu de la PAHC que diu que aquesta esmena no caldria ja que hi ha 
mecanismes perquè l’Ajuntament de Navarcles pugui portar a terme aquests procediments ja 
sigui a través de l’encomana de gestió a una altra administració, o d’altres vies que permet la 



 12 

llei i que en qualsevol cas aquest procediment sancionador ve establert en una llei i 
l’ajuntament no pot no aplicar-ho ho ha de fer. 
 
Després d’aquesta intervenció el grup socialista retira l’esmena i la moció s’aprova per 
UNANIMITAT sense cap esmena.  
 
�  MOCIONS PRESENTADES PER LA SECCIÓ LOCAL DE L’AMI: - SOBRE EL 

SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES: “U N VOT PER 
LA INDEPENDÈNCIA”.  

 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT , dels 10 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar la següent moció: 
 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés 
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 

Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el 
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la 
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en 
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament. 

En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la 
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional. 

Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans 
perquè el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per 
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. 
Sense pròrrogues possibles. 

Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible 
la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i 
l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la 
complementarietat de llurs objectius fundacionals. 

Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament algunes grans jornades a tot els municipis de Catalunya 
durant el transcurs de 2014. Les jornades tenen com objectiu aconseguir una recollida 
massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació 
estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la 
importància estratègica d’aquesta demanda popular. 



 13 

A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se 
als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 

En conseqüència, l’Ajuntament de Navarcles, reunit en sessió plenària, recollint la 
voluntat popular,  

ACORDA 

 Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la 
independència’ que se celebraran a tot Catalunya en el transcurs del 2014. 

 Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de 
signatures. 

 Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 
campanya ‘Signa un vot per la independència’. 

 Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 
- 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 

 
�  SOBRE ADHESIÓ AL PACTE DEL BAGES PEL DRET A DECIDI R. 
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT , dels 10 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació, acorda aprovar la següent moció: 
 
La nació catalana es va constituir al llarg de molts segles a través dels quals es van 
anar creant les seves característiques nacionals distintives, que avui són compartides 
per diversos territoris. En el cas concret de Catalunya l’esforç per preservar aquelles 
característiques ha estat constant. Tenint en compte només el segle XX trobaríem 
mostres molt nombroses d’aquell esforç, especialment durant el franquisme i els anys 
posteriors. Més tard, la necessitat d’ampliar l’autonomia limitada aconseguida l’any 
1979 va comportar la redacció d’un nou Estatut, que va ser aprovat en referèndum pel 
poble català el 2006. Però quatre anys després el Tribunal Constitucional es va oposar 
a la voluntat popular dictant una sentència que eliminava aspectes fonamentals de 
l’Estatut aprovat. Aquesta imposició va donar origen a la multitudinària manifestació 
del 10 de juliol de 2010, a les consultes populars sobre la independència que van tenir 
lloc a tot Catalunya entre 2010 i 2012, a la multitudinària manifestació de l’11 de 
setembre de 2012 i a l’extraordinària Via Catalana per la Independència de 2013.  
 
Característica bàsica d’aquestes grans mobilitzacions ha estat el seu caràcter 
transversal i no partidista i l’impuls fonamental que hi ha donat la societat civil. D’altra 
banda la reivindicació essencial d’aquelles amplíssimes mobilitzacions ciutadanes és 
la voluntat generalitzada que els catalans puguem exercir el nostre dret de decidir, de 
manera absolutament democràtica i pacífica, com qualsevol altra nació del món. 
Exercint aquest dret els ciutadans hem de poder expressar lliurement quina relació 
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volem mantenir amb l’Estat Espanyol o amb la Unió Europea, per exemple, fins a 
arribar a constituir un Estat independent, si així ho vol la majoria dels ciutadans.   
 
També les organitzacions polítiques majoritàries han actuat amb responsabilitat i 
consens. El 23 de gener de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava per 
considerable majoria (85 vots a favor, 41 en contra i dues abstencions) una declaració 
de sobirania en què s’afirmava de manera contundent que el poble de Catalunya té 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Aquesta declaració és la base argumental 
per reclamar l’exercici del dret de decidir. I el dia 12 de desembre de 2013, altra 
vegada, els grups polítics majoritaris, en deliberació amb el president de la Generalitat, 
van acordar la pregunta i la data del referèndum que ha de representar l’exercici 
concret del dret de decidir.  
 
La negativa continuada de l’Estat a permetre la celebració d’aquest referèndum 
engega un procés en què serà fonamental la ferma voluntat democràtica dels 
ciutadans de Catalunya i la unitat entre la societat civil i les organitzacions polítiques 
majoritàries. Cal, per tant, eixamplar encara més la base social dels partidaris del dret 
de decidir i fer l’esforç d’incorporar-hi grups, entitats, associacions i col·lectius de tota 
mena perquè tots inclouen persones -parlin la llengua que parlin, hagin nascut a 
Catalunya o no- que estimen el nostre país, el defensen i volen que els ciutadans de 
Catalunya puguem decidir lliurement el nostre futur. Una vegada més no es tracta de 
cap opció partidista, com ho demostra la diversitat de les forces polítiques que hi 
donen suport. Es tracta del dret i fins i tot del deure que tenen tots els ciutadans de 
Catalunya, de poder expressar democràticament la seva opinió en aquest moment 
històric. Un dret al qual donen suport també un nombre àmpliament majoritari 
d’ajuntaments catalans.          
 
Per totes aquestes raons i considerant els 
moments històrics que viu el nostre país,    
 
L’ajuntament de  Navarcles 
 
Per mitjà del ple ordinari celebrat el dia 26 de març de 2014,  
 

A C O R D A: 
 

• Expressar el seu suport a la nostra màxima institució nacional, el Parlament 
de Catalunya, per la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya  que 
es va aprovar per gran majoria el 23 de gener de 2013, en què s’explicita 
que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà, i per tant, 
capacitat per decidir lliurement el seu futur.  

 
• Fer públic, igualment, el suport d’aquest ajuntament a l’acord aconseguit en 

el mes de desembre de 2013 entre les forces polítiques majoritàries per 
convocar un referèndum sobre el futur de Catalunya el 9 de novembre 
de 2014, així com la pregunta corresponent.  

 
• Adherir-se al PACTE DEL BAGES PEL DRET DE DECIDIR  fent costat a 

la iniciativa compartida per un gran nombre d’entitats, associacions i 
col.lectius de la societat civil de la comarca de Bages, que té per objectiu 
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essencial desenvolupar les condicions adequades i consolidar una majoria 
social molt àmplia per tal que sigui possible exercir democràticament aquell 
dret en la data fixada.  

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Conxita Padró, d’ERC pregunta: 
 
La Junta de l’Esplai plega el dia 30 de juny han enviat una carta als associats, que sap 
l’ajuntament? 
Quin criteri es segueix per buidar les papereres, tinc fotos d’unes papereres que el dia 
de Sant Valentí estaven molt plenes. 
 
Respecte a la primera pregunta contesta el senyor Alcalde i diu que l’ajuntament sap el 
que li han dit els de la Junta, que en principi pensaven plegar a final d’any però per 
circumstàncies o qüestions personals han decidit plegar a finals de juny. El senyor 
Alcalde diu que és una associació privada i que l’ajuntament no hi ha pas d’intervenir si 
no que és la mateixa junta qui ha de buscar el relleu. 
 
Respecte a les papereres, contesta el regidor Ramon Serra i diu que és un tema que 
porta el regidor Josep Torradas, però que en principi pel que ell sap cada setmana 
s’han de buidar totes les papereres  i se’n cuida la mateixa persona, no em consta que 
hi hagin queixes de papereres plenes, potser era una qüestió puntual. 
 
Portaveu de la CUP, Aleix Solé: 
 
1) Sobre la moció que es va aprovar del canvi de data de la festa major, es va aprovar 
una moció i no s’ha fet res. 
2) Sobre penjar els plens a internet com està el tema. 
3) El tema de la benzinera de l’Avel·lí en quin punt està el tràmit 
4) L’skate park, com està? 
 
Sobre la primera pregunta respon el senyor Alcalde i li diu que si vol pot fer la 
convocatòria, que des de l’equip de govern no es farà, ja s’ha pogut anar copsant el 
parer de la gent  i no és favorable al canvi de data, però si la CUP vol  convocar una 
reunió que la convoqui. 
 
L’Aleix Solé diu al senyor Alcalde que és un acord del Ple i que entén que no ha de ser 
la CUP si no l’ajuntament qui ha de convocar la reunió. 
 
El senyor Alcalde diu que la pot convocar com a regidor de la CUP. 
 
Sobre penjar els plens a internet, contesta la regidora Laura Castell i diu que avui ja 
s’havia de retransmetre per “streaming” però hi ha hagut uns problemes tècnic si no ha 
pogut ser però espera que ho pugui ser a la propera sessió.  
 
Respecte al tema de la benzinera, contesta el regidor d’urbanisme senyor Ramon 
Serra i diu que s’està seguint la tramitació, ha acabat el tràmit d’informació pública i 
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s’esperen els informes de la Generalitat, Carreteres, ACA i Medi Ambient, i un cop 
s’hagin rebut es passarà a l’aprovació provisional del Ple. 
 
Sobre l’skate park l’alcalde contesta que es farà. 
 
Portaveu de CiU, Josep Diaz pregunta: 
 
La Junta de futbol ha plegat, hi ha alguna previsió, diu que ha sentit que en algun 
municipi que la junta havia plegat se n’havia fet càrrec l’ajuntament. 
I fa un prec en relació a les mocions que s’aproven, demanaria més valentia a l’equip 
de govern si s’aproven s’han de complir i si no que no s’aprovin, el cas de la festa 
major, el grup de CiU va votar en contra, l’equip de govern va votar a favor doncs te 
raó el que planteja l’Aleix s’ha de complir.  
 
Sobre el tema de la Junta de futbol, l’alcalde diu que entén que com el tema de l’esplai 
és una associació privada i per tant ha de ser els associats, els pares i mares dels 
nens que juguen a futbol que han de buscar la solució, l’ajuntament no pot assumir la 
junta d’un club esportiu privat. 
 
Intervé la regidora d’esports Eva Santaularia i diu que ha parlat amb el Club diu que és 
normal que la gent quan fa temps que està a la junta d’una entitat es crema i s’ha de 
buscar un relleu això és natural i és normal, però han de ser els mateixos de la Junta 
que han de buscar aquest relleu, l’ajuntament pot donar suport però res més. 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 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 
 
 


