
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES NÚM.6 

SESSIÓ CONSTITUTIVA 

DIA 13 DE JUNY 2015 

 
Al poble de Navarcles, quan són les 12 hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, 
es reuneixen a la sala de sessions d'aquest Ajuntament, de conformitat amb l'article 
195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, (en 
endavant LOREG) en concordança amb l'article 37.1 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre (en endavant ROF), els Regidors que el passat dia 2 de juny van 
ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels 
resultats de les últimes eleccions locals celebrades el dia 24 de maig, que a 
continuació es relacionen, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària 
de constitució de l'Ajuntament, assistits per mi la Secretària de la Corporació, que 
dono fe de l'acte. 
 
Regidors electes assistents 
 
SUMEM PER NAVARCLES  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió  
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Corrons i Cors  
Josep Díaz i Leiva  
Eduard Padrós i Campos 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU 
Aleix Solé i Sellarès  
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ENTESA 
José Juan Roda i Rubio 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL  
Conxita Padró i Riera 
 
Regidora electe absent amb justificació 
 
Eva Subirana i Fernández de (CUP-PA) 
 
Abans d’iniciar la sessió la senyora Secretaria Montserrat Sensat i Borràs dóna lectura 
a l’acta de proclamació de candidats electes del dia 2 de juny emesa per la Junta 
Electoral de Zona amb el següent resultat: 
 

Nombre d’electors 4.791  Nombre de vots vàlids 2.984 

Nombre de votants 3.011  Nombre de vots nuls  27 

Nombre de vots a candidats 2.940  Nombre de vots  44 

 



 
NOMBRE DE VOTS OBTINGUTS PER CADA CANDIDAT 

 

Nº CANDIDATURES 
VOTS OBTINGUTS NOMBRE 

ELECTES EN LLETRA Nº 

1 
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - 
ENTESA 

Dos-cents vuitanta-quatre 284 1 

2 
ESQUERRA REPUBLICANTA DE 
CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 

Dos-cents cinquanta-quatre 254 1 

3 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - 
POBLE ACTIU 

Tres-cents vuitanta-set 387 2 

4 CONVERGÈNCIA I UNIÓ Nou-cents dinou 919 4 

5 SUMEM PER NAVARCLES Nou-cents setanta-cinc 975 5 

6 PARTIT POPULAR Cent vint-i-ú 121  

 
1. CONSTITUCIÓ MESA D’EDAT 
D’acord amb el que disposa l’article 195.2 de la Llei Electoral, es procedeix a la 
formació de la Mesa d’edat, que la formaran els regidors de major i menor edat, essent 
el seu President el de  major edat essent la seva composició la següent: 
 
President: Ramon Serra i Millat 
Vocal:  Eduard Padrós i Campos 
Secretària: Montserrat Sensat i Borràs 
 
El president de la Mesa la declara constituïda i dóna la benvinguda a tots els 
assistents. 
A continuació demana a la secretària que vagi cridant als regidors electes als efectes 
de comprovar les credencials i que s’incorporin al seu escó. 
 
2. COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS I DEL COMPLIMENT DE LA RESTA DE 
CONDICIONS PER SER REGIDOR/A 
 
A) CREDENCIALS 
 
Un cop comprovada l’assistència dels regidors/es electes i contrastada l’acta de 
proclamació de resultats de les eleccions locals, amb les credencials presentades, el 
President de la Mesa declara que hi són presents un total de 12 regidors/es dels 13 
que formen la Corporació, el que suposa la presència de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, requisit necessari per a la celebració de la 
sessió. 
 

B) DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I PATRIMONI 

El Sr. Serra President de la Mesa, prèvia consulta a la Secretària, informa que tos els 
regidors/es electes han complert amb l’obligació de presentar, prèviament a la presa 



de possessió la declaració d’activitats i de patrimoni, de conformitat amb l’article 75.7 
de la llei de règim local i 108.8 de la llei electoral, i les noves lleis de transparència 

 

3. PROMESA O JURAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR/A  

La Secretària formula, a l’empara de l’article  108-8 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, en relació amb el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril, la pregunta 
següent als membres de la Mesa  
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor/Regidora de l'Ajuntament de Navarcles, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya." 

El Sr. Ramon Serra i Millat, respon SI HO PROMETO 
El Sr. Eduard Padrós i Campos respon SI HO PROMETO 
 
A continuació el President, dirigint-se als regidors/es electes els formula, la pregunta 
de promesa o jurament del càrrec 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor/Regidora de l'Ajuntament de Navarcles, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya." 

En llegir-se el seu nom per part de la Secretària, cada regidor/a posant-se dret 
contestarà: 

“ Si ho juro" o "Si ho prometo". 

Sra. CONXITA PADRÓ I RIERA,  

Prometo, per imperatiu legal,  
i així mateix, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 
 

Sr. JOSE JUAN RODA RUBIO 

Si prometo 

Sr. ALEIX SOLÉ SELLARÉS 

Prometo el càrrec, també per imperatiu legal i amb la ferma voluntat de que aquest 
jurament o aquesta prometença sigui la última vegada que es fa sota dominació 
espanyola 
 

Sra. MARIA CARME ALÒS PINTÓ 

Si prometo i servir al poble de Navarcles 

Sr. JOSEP CORRONS CORS 

Si  prometo 

Sr. JOSEP DIAZ LEIVA 

Si prometo 



Sr. LLORENÇ FERRER ALÒS 

Si prometo, per imperatiu legal  

Sra. LAURA CASTELL CARRIÓ 

Si prometo, per imperatiu legal 

Sra. SANDRA PALOMINO VEGA 

Si prometo, per imperatiu legal 

Sra. CLARA PUIG MAS 
 
Si prometo 
 

4. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 

Seguidament el President de la Mesa d'Edat atès que es dóna la majoria absoluta del 
nombre de regidors que formen la Corporació   declara constituït l'Ajuntament de 
Navarcles, amb tots els Regidors que han contestat afirmativament. 
 
El president Ramon Serra es dirigeix als assistents i fa el següent discurs: 
 
“Bon dia a tothom, Navarclins i Navarclines, deixeu-me fer 4 reflexions abans de continuar amb 
la sessió: 
 
1a reflexió:  elogi a la voluntat del poble.  
avui estem els 12+una (que no ha pogut assistir) regidors i regidores per mandat vostre, dels 
mes de 3000 Navarclins que el passat 24 de maig van anar a votar i triar el que van pensar que 
era millor per Navarcles.  els verdaders protagonistes avui sou vosaltres, sou, som tots plegats 
els amos del nostre destí com a poble i vosaltres heu volgut que ara nosaltres siguem aquí. 
aquesta es la gran força de la democràcia. el govern del poble que elegeix lliurament els que 
durant un temps ens ha de representar. 
 
2a reflexió:  elogi a la democràcia 
voldria que donéssim un gran valor a aquest fet. Els que ja tenim molta joventut acumulada 
recordem que no sempre ha estat així. que durant molts anys la possibilitat de triar qui havia de 
regir els destins de cada un dels pobles i ciutats ens estava vetat als ciutadans. cal tenir-ho 
present per preservar-ho al màxim.  és un sistema imperfecte però fins ara és el menys dolent. 
 
3a reflexió:  elogi a la política 
a la política com a eina per governar el be comú. a la política com a forma d’arribar a acords 
per tirar endavant el poble .  a la política pensada per les persones i les seves necessitats. 
aquests últims temps hi hagut masses casos de polítics que no han estat a l’alçada del que 
s’espera d’un servidor públic, que és el que som. però hi ha milers de regidors i regidores, 
alcaldes i alcaldesses que han tingut clar que el seu poble o la seva ciutat els havia posat 
davant dels ajuntaments per servir a la comunitat i així ho han fet. no hi ha nova o vella política, 
hi ha d’haver bona política. la política al servei de les persones  
 
4a reflexió: elogi al diàleg 
el diàleg constant. amb els nostres veïns i veïnes. entre nosaltres. el diàleg entre homes i 
dones. per primera vegada hi ha la meitat de cada gènere. la proximitat, el treball honrat. tot 
això és el que hem de donar de nosaltres mateixos. parlar i sobretot escoltar. ningú té la veritat 
absoluta i l’aproximació a la veritat vindrà del diàleg, de l’acord i del pacte. en la manera que 
siguem capaços de fer que la nostra tasca sigui fruit del diàleg, haurem complert el mandat que 
més de 3000 Navarclins i Navarclines ens varen donar el passat 24 de maig.  
Moltes gràcies” 
 
Aplaudiments del públic 
 



 
 
5. ELECCIÓ D’ALCALDE 
 
Una vegada constituït, el President de la Mesa anuncia que a continuació es procedirà 
a l'elecció de l'Alcalde de l'Ajuntament, mitjançant votació secreta i d’acord amb 
procediment d'elecció previst per l'article 196 de la Legislació Electoral, el procediment 
de votació que es seguirà. 
El president explica que de conformitat amb el procediment previst a la LOREG és 
escollit Alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació ( 7 
vots) o, si no n’hi ha, el qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions. 
Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les corresponents llistes. 
 
A continuació, el President de la Mesa pregunta quins Regidors que encapçalen les 
llistes presenten la candidatura a la Alcaldia de l'Ajuntament, s’obra un torn de 
paraules als diferents Grups amb representació Municipal, els quals contestaran si 
presenten o no candidats. 
 
Pren la paraula Conxita Padró i Riera d’ERC-AM  i diu: 
 
“El grup municipal de Esquerra Republicana de Catalunya , volem agrair en primer lloc a els 
Navarclins i Navarclines que ens han fet confiança en aquestes eleccions, 
Vull agrair especialment  la feina feta a tots els que han format part del nostre equip de treball 
en aquesta campanya electoral. 
Felicitem al grup Sumen  per la victòria electoral. 
 
Segur que ha arribat l'hora en que una bona gestió, honesta i transparent, una bona complicitat 
i col·laboració en els temes prioritaris de la gent i el poble de Navarcles, i una bona unitat 
d'acció consensuada, ens poden portar a un dels millors moments, que s'han de saber aprofitar 
per millorar molts aspectes, alguns d'ells encallats, i altres molt difícils de gestionar sense la 
participació i la implicació de tots els qui representen polítiques progressistes. 
 
Per oportunitat històrica, seria una llàstima deixar escapar quatre anys de progrés i un govern 
fort d'unitat. 
 
Es per respecte a la gent que ens ha votat i perquè volem seguir treballant per millorar el nostre 
poble que hem votat en blanc, deixant una porta oberta aquest possible govern de unitat de 
esquerres.” 
 
Aplaudiments del públic 
 
José Juan Roda Rubio d’ICV-E, diu: 
 
“Gràcies a tots i totes per la vostra assistència a aquest ple de constitució del nou Ajuntament 
de Navarcles. 
Gràcies també al conjunt de persones que ens van votar i que han fet possible tinguem l’actual 
representació. 
Faré referència a que formo part d’un grup i que pensem en plural, no només jo individualment. 
Som gent implicada en el teixit associatiu d’aquest poble. 
Valorem els resultats electorals molt positivament per l’àmplia majoria de les esquerres, no 
només a nivell de Navarcles, sinó també en la globalitat del país.  
Com a grup veiem que la població ha demanat un canvi en les maneres de fer polítiques a tots 
nivells i s’han expressat amb uns repartiments molt plurals, trencant hegemonies. 
Això, aquí a Navarcles, ens demana i alhora obliga a implementar una CULTURA DEL PACTE. 
Ho farem sempre en base a les nostres idees programàtiques, però sense voler imposar-les: 
arribat a acords. COM? Primer les persones, participació ciutadana i transparència ACTIVES!, 



respecte al Medi Ambient/Ecologia transversal, honestedat i transparència pròpies per la nostra 
part i al servei de TOTHOM. 
No presentarem candidatura a l’elecció d’alcalde. 
Hem decidit a nivell de grup ICV no formar part de l’equip de govern proposat des de SUMEM. 
Formació més votada i d’esquerres. 
Això no vol dir que posem “pals a les rodes” ni a la seva elecció ni alhora dels projectes dels 
propers quatre anys d’Ajuntament. 
Sempre ens trobaran amb clara vocació de construir, debatre i acordar aquests possibles 
projectes. 
El nostre vot va orientat a facilitar l’alcaldia a la proposada des del grup més votat (SUMEM) i 
d’esquerres. Ho farem votant en blanc/abstenció en coherència amb tot l’exposat anteriorment.” 
 
Aplaudiments del públic 
 
Aleix Solé i Sellarès de la CUP-PA, diu  
Transcripció literal de la gravació de la sessió plenària 
 
“Bé doncs, molts gràcies a tothom. 
Primer de tot disculpar l’Eva. Per motius de força major no ha pogut assistir al ple d’avui. 
Prendrà possessió al proper Ple.  
Segon, felicitar al grup de SUMEM per la seva victòria electoral i igualment agrair també a les 
387 persones que ens van fer confiança i a tots els que esteu aquí avui omplint la sala tant a 
vessar. 
M’agradaria molt que a partir dels propers plens, aquesta sala estigués tan plena. En tot cas 
agrair-vos molt que estigueu aquí perquè representa aquest interès per la política que tenim i 
per la gestió col.lectiva del poble, que en definitiva és del què es tracta. 
Avui la CUP no presentarem candidat a l’alcaldia i el nostre vot serà en blanc. I el nostre vot 
serà en blanc perquè no ens hem posat d’acord amb ningú per tirar endavant un acord de 
govern, i formar en aquest cas un govern de coalició. 
Les converses més llargues han sigut amb SUMEM. 
De fet, hem estat 3 setmanes confrontant models de poble, confrontant propostes, confrontant 
idees. I hi ha hagut idees en les quals no hem arribat a cap acord. Sobretot aquelles que tenien 
més contingut ideològic. Més concretament allò per puntualitzar algunes cosetes: temes de 
municipalitzacions, de fiscalitat progressiva, de política energètica i d’urbanisme. Han sigut 
aquests punts que no ens han permès doncs anar un pas més enllà, i avui doncs fer un govern, 
investir amb majoria absoluta. 
Per nosaltres la política, i amb això comparteixo la lògica que feia el Ramon amb la política, 
que és molt important entendre la política com una eina de transformació. Per tant cal elogiar i 
cal practicar política. Tots i totes hem de fer molta més política en el nostre dia a dia, en les 
nostres cases, en les nostres feines, en les nostres institucions i al nostre carrer.  
És important defensar la política, però la política, que una política que vagi molt més enllà d’una 
eina de gestió. 
La política ha de ser una eina de transformació perquè sinó la buidem de contingut i la buidem 
de ciència. La política ha nascut per transformar les nostres realitats. Ha nascut per transformar 
el nostre món, el nostre poble en quelcom millor, i aquesta és la verdadera essència. La política 
posada al servei de la transformació de les persones i del territori. 
Nosaltres volem anar molt més enllà de rotondes, volem anar molt més enllà de pavellons. El 
nostre model de política és el de transformar. I... dic això, perquè crec que SUMEM representa 
el triomf del sistema. M’explico: és la despossessió de l’esquerra de qualsevol tipus d’ideologia. 
Representa la transformació dels partits amb gestories.  
Hem de fer un elogi de la política, però no hem de perdre la necessitat, la capacitat, les ganes, 
la voluntat de transformar. 
I aquest és el verdader motiu. 
Aquests dos conceptes diferenciats de la política, aquestes dues maneres d’entendre-la, és el 
verdader motiu pel qual no hem arribat a un acord de govern. 
Res de coses impossibles i perjudicials pel poble com s’està insinuant i s’ha fet córrer aquests 
dies per les xarxes social de manera molt maldestre i amb molta manca de respecte. Dir que la 
CUP proposava coses perjudicials pel poble crec que no és una bona manera de començar 
una legislatura amb franca minoria. 
Per tant, entenem que l’acord no hi ha estat per la simple distància ideològica entre uns i altres.  



Són coses normals. Passa. Concretament la distància que hi ha entre el centre i l’esquerra. 
Dit això, la nostra proposta continua sobre la taula. Ho vaig fer extensiu ahir. Podem continuar 
parlant i treballant per construir majories.  
Les nostres propostes són les que hem dit. Són les que aquí he esmentat, i són les que 
continuen sobre la taula. Per tant... us emplaço a continuar parlant i a continuar avançant cap 
aquesta línia política de transformació. Cap aquesta línia política envers l’esquerra. 
Nosaltres no entrarem mai a formar un govern en condició d’apèndix. No som apèndix de 
ningú. 
Tenim unes idees molt pròpies, molt concretes. Unes idees que ens ha portat a ser 3 força en 
aquest Consistori, i que el voldrem defensar perquè és el nostre contracte amb la ciutadania, i 
que avui es constitueix un govern no per majoria, sinó per segurament al llista més votada. Si 
no hi ha sorpreses, crec que ens hauria de fer reflexionar una mica. Us hauria de fer reflexionar 
una mica. Ens hauria a tots plegats de fer reflexionar una mica. 
Per tant, ens quedarem a l’oposició. Però farem una oposició molt concreta. Farem la única 
oposició que sabem fer. Farem una oposició constructiva. Perquè no sabem fer política d’una 
altre manera que no sigui fent propostes, que no sigui sumant, que no sigui tirar endavant i 
desencallant la infinitat de temes i de reptes que tenim al davant com ajuntament, com a 
ciutadans, com a país, com a poble. 
Ens farem molt pesats perquè farem moltes propostes. Ja us aviso que us enviarem molts 
whatsapps, us trucarem moltes vegades a la porta, us enviarem molts correu electrònics. 
Ens farem molt pesats perquè és la fórmula base perquè les coses es portin a la pràctica, ser 
molt pesats. La política s’ha de ser molt pesat i molt insistent és perseverança , perceverença. 
I us aviso que ho farem, i serem molt pesats. I us trucarem moltes vegades al despatx i ens 
direu “una altre vegada aquí?” sí, una altre vegada aquí.  
I tot això ho farem de manera evidentment responsable, perquè tenim una responsabilitat tots 
els que tenim aquí a la taula. De fet tots els ciutadans tenim una responsabilitat, però 
especialment aquells que hem estat escollits per representar el poble la tenim. 
Per tant, actuarem des d’una oposició responsable, constructiva i contribuirem a la 
governabilitat evidentment del poble, com no podria ser d’altre manera. 
Per tant compteu amb nosaltres pel què sigui, tenim el nostre projecte, tenim el nostre model, 
però aquí estem per pactar, per governar i per tirar endavant tots aquests reptes que ens 
esperen durant aquests 4 anys.  
Felicitar per anticipat al nou alcalde.  
Esperem que sigui sensible, que sàpiga escoltar i no només ho dic per les propostes que farem 
i perquè amb això farem que estem tant i tant pesats, sinó que sobretot als ciutadans. El 
Ramon en feia esment. Hem d’avançar cap a nous horitzons en policia, hem de fer de 
l’aprofundiment democràtic la bandera de tots i totes i per tant és important saber escoltar 
també als ciutadans. 
Acabo desitjant a tots plegats una legislatura plàcida, on no sigui l’enfrontament el que marqui 
el dia a dia. 
Crec que és important i més amb l’aritmètica que ens trobarem que tinguem tots i totes la 
voluntat de contribuir al benestar i a la felicitat individual i col.lectiva dels Navarclins i 
Navarclines, que per això estem aquí assentats ens aquesta taula. 
Així doncs, bona feina a tothom. Bona legislatura i moltes gràcies.” 
 
Aplaudiments del públic 
 
 
Mª. Carme Alòs i Pintó de CiU, diu: 
Transcripció literal de la gravació de la sessió plenària 
 
“Bon dia a tothom. 
Les nostres primeres paraules seran de felicitació al futur alcalde i la benvinguda més calorosa 
als nous regidors que avui n’estrenem uns quants, amb el Josep Roda, la Clara, l’Eduard, la 
Sandra, el Josep Corrons, i doncs, dona’ls-hi la benvinguda perquè és un estreno i una 
inauguració que vol dir una voluntat de treball cap a Navarcles. I als repetidors, doncs “bueno” 
també felicitar-los pel seu continuat compromís doncs cap a Navarcles.  
Avui és un dia especial, que és la constitució dels nous Ajuntaments. 
Ho encetava ja el Ramon, i deia que no sempre hem viscut amb democràcia. Només fa 36 
anys, des del 79 que podem votar als nostres representants municipals, i per tant per nosaltres 



això és una doble satisfacció, que després d’unes eleccions del 24 estiguem aquí constituint en 
democràcia, en pau i amb totes les nostres qualitat de cada un de nosaltres per ofertar cap al 
poble de Navarcles.  
És la desena vegada que encetem una legislatura, i aquesta serà segurament especial per 
totes les circumstàncies de la representació de l’Ajuntament, i alhora també de com vivim el 
país. 
Jo, preparant aquestes paraules, tot i que no són de la meva dècada però, hi ha una cançó dels 
Catarres que diu: seguirem lluitant, és el títol i diu: seguirem endavant, seguirem lluitant per 
l’avui i pel demà, pels que han d’arribar fins a co nquerir la glòria seguirem lluitant. 
Em va semblar que és un símil de les persones que estem aquí i volem continuar lluitant per 
donar qualitat de vida als nostres veïns de Navarcles i buscar en definitiva, ho deia l’Aleix, 
aquesta felicitat que en definitiva qualitat de vida i felicitar. 
Nosaltres hem sigut, la segona força més votada i estarem a la oposició. A l’oposició amb 
honor i amb la confiança rebuda dels nostres votants i del suport que hem tingut al llarg de, no 
només la campanya, sinó al llarg de tots aquests mesos que l’hem anat preparant.  
La nostra oposició serà neta, serà clara, serà elegant, amb l’únic objectiu del bé de Navarcles.  
Alhora serà contundent, però respectuosa.  
Hem de fer aquesta... cada ú tenim un rol a la vida i a nosaltres en ha tocat aquest, continuar a 
l’oposició i per tant la continuarem fent amb totes aquestes qualitats que hem dit. 
Efectivament els grups que m’han precedit, tant Esquerra, com Iniciativa, com la CUP, han 
parlat dels reptes que tenim com a poble i com a Navarcles, amb les circumstàncies també que 
ens poden envoltar. 
Per tant, nosaltres amb aquests reptes que tenim, ens trobarà l’equip de govern doncs, al seu 
costat, pensant com he dit pel bé per Navarcles. 
Hem de cercar noves oportunitats perquè efectivament en tenim, i també aprofitar les que ja 
tenim, que també en tenim moltes, però les hem de trobar. I hem de trobar aquell “trencaix” que 
es pot parlar d’un trencaclosques, però segurament que el trobarem si tenim un bon diàleg com 
ha sigut fruit d’abans de constituir aquest Ajuntament que el nostre grup s’ha reunit amb tots els 
grups també, i hem trobat segurament amb les persones doncs aquest encaix que podem tenir.  
El nostre programa ja el sabeu, nosaltres tenim com a eix principal les persones amb els 
diferents cicles de la vida: siguin nadons, siguin infants, siguin adolescents, siguin els pares i 
les mares, siguin les persones que els hi agradi fer esport i que estimen i aprecien i valoren el 
medi ambient, les persones que se senten joves però que ja són grans, aquest és l’eix 
principal. I cada una d’aquestes persones, segurament forma part de diferents entitats i de 
diferents grups, que hem d’anar trobant aquelles necessitats que segurament tenen i hem de 
donar resposta des de l’Ajuntament. 
Defensarem el nostre programa i proposarem línies d’actuació i buscarem sinèrgies molt 
importants amb l’equip de govern i amb l’oposició. Segurament qui ha fet un anàlisis dels 
nostres programes no divergeixen tant amb el contingut, segurament la diferència més és amb 
les formes, però la nostra oposició, repeteixo, serà constructiva, buscant sinèrgies amb el futur 
equip de govern, i tot lo que sigui bo per Navarcles nosaltres ens tindreu al vostre costat. 
Nosaltres si que presentarem doncs, tot i que no tenim opció de guanyar-les, si que 
presentarem el nostre cap de llista perquè entenem que ens han avalat moltes persones, molts 
votants que ens han ofertat també les seves idees, el seu suport i sobretot per millorar 
Navarcles.  
I per acabar, si em permeteu, i m’ha semblat que després no tindrem la paraula, oi senyor 
President?, per tant doncs, me’l quedava pel final però, doncs.. el voldria llegir ara.  
Compartir amb tots vosaltres i als regidors de l’Ajuntament de Navarcles i Regidores, i al públic 
que ens acompanyeu, lo qual també volem donar l’agraïment de que ens feu també costat, 
doncs perquè estem en un moment històric de constitució de l’Ajuntament i us encoratgem 
també a que vingueu en els següents plens. És molt important que ens pogueu donar el vostre 
suport i alhora també la vostra companyia. 
Abans de llegir això, vull donar les gràcies a tota la nostra llista que ens ha donat suport, que 
ens ha donat idees, perquè nosaltres hem fet una renovació profunda, segurament la més 
veterana i la més velleta sóc jo i de més anys de l’Ajuntament, però hem pogut trobar aquesta 
renovació de llista que ha de ser el futur de Navarcles en quan al nostre grup.  
I ara sí que ja acabo llegint aquest poema de Miquel Martí i Pol, que el trobo adient per avui. 
Diu: es titular “ara mateix” 
 



Ara mateix enfilo aquesta agulla, amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. Cap 
dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert, i els anys passen de 
pressa. De res a poc, i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som 
on som; més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un 
temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig 
estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent malenconia 
que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim a penes el que tenim i 
prou: l'espai d'història concreta que ens pertoca, i un minúscul territori per viure-la. (Que és 
Navarcles). Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. 
Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li 
plagui, i via fora!, que tot està per fer i tot és possible. 
 
Visca Navarcles i visca Catalunya” 
 
Aplaudiments del públic 
 
Laura Castell i Carrió de SUMEM, diu: 
 
“Bon dia a tothom,  
En primer lloc agrair-vos la vostra assistència en aquest ple on es vota l’alcalde de Navarcles 
dels propers 4 anys. SUMEM PER NAVARCLES ens vem presentar a les eleccions perquè 
tenim nous projectes, noves idees i sobretot moltes ganes de treballar per Navarcles i des 
d’aquí, volem agrair a tots els navarclins i navarclines que, exercint el seu dret, ens han fet 
confiança i ens han portat fins aquí.  
SUMEM va presentar una llista de 13+10 persones completament preparades i coneixedores 
del poble, 23, tots nosaltres il.lusionats per acostar-nos absolutament a tothom qui ens ha 
volgut escoltar i tots amb ganes de treballar, darrera aquestes 23 persones n’hi ha sumat 
moltes més de les quals, sense elles, poca cosa hauria estat possible. Ente tots els navarclins 
han fet possible que dels 23, 5 estiguem aquí dalt, el resultat hagués pogut ser millor 
evidentment, però estem aquí, davant, amb ganes i amb forces per governar si s’escau, no ens 
farem enrere.  
No ens hem d’enganyar,  ens hagués agradat tenir una força més clara i més forta, els que ho 
hem viscut, sabem, que el servei a l’ajuntament i amb ell, a tots els navarclins, comporta molta 
feina  i moltes hores de dedicació, i hi estem disposats, disposats i preparats.  
Amb tots 5 sumem predisposició, novetat, ganes d’aprendre, una mica d’experiència i hi ha, qui 
molta experiència, tots 5 ens comprometem a donar el millor de nosaltres, a treballar moltíssim 
i, tot i que no cal dir-ho, amb la màxima honradesa. El resultat obtingut pot donar peu a pensar 
que som 2+3, 3+2, 2+2+1, però no ens equivoquem, som 5 persones força diferents, 
benavingudes, capaces d’entendre’ns, d’acceptar i negociar diferències i de treballar en equip.  
La llista de SUMEM per Navarcles presenta candidat a l’alcaldia, Llorenç Ferrer i Alòs, no és 
nou, gens nou per tant en coneixem els seus defectes, és tossut, és ràpid actuant, sovint una 
mica cridaner, autoritari i a vegades massa coneixedor; però, també en coneixem les seves 
virtuts, és tossut: argumenta el que creu i accepta millors argumentacions si s’escauen, és 
ràpid, quan un encara s’ho està mirant ja ha trobat la solució i la comparteix, la seva persona 
comporta autoritat, és un clar líder, no ha de demostrar res però si que passa comptes amb 
tots, és un gran coneixedor del poble i porta totes les seves possibilitats al màxim;  És un bon 
gestor i coneixedor de les oportunitats  sinó hi són les busca, les busca i les troba. i el més 
important, és honrat i bona persona. 
Entre molts d’altres, tots aquests motius fan que des de SUMEM PER Navarcles donem suport 
al Llorenç Ferrer i Alòs com alcalde. 
Gràcies per assistir en aquest ple, gràcies pel vostre suport i Visca Navarcles” 
 
Aplaudiments del públic 
 
El President proclama les candidatures del Sr. Llorenç Ferrer i Alòs i de la Sra. Mª. 
Carme Alòs i Pintó i es procedeix a la votació. 
 
Cada regidor/a disposa d’una papereta i un sobre per realitzar el seu vot. La Secretària 
crida individualment i per ordre de situació als escons, el nom dels regidors i una 



funcionària passa amb una urna on els Regidors dipositen el seu vot. Ho fan finalment 
els membres de la Mesa d’edat. 
 
El President de la Mesa, extreu les paperetes una a una, i les llegeix en veu alta. La 
secretària comptabilitza els vots i el President fa lectura del resultat final: 
 
Llorenç Ferrer i Alòs........................... 5 vots 
Mª Carme Alòs i Pintó........................ 4 vots 
 
 
Conseqüentment a la vista de l’escrutini no havent assolit cap candidat la majoria 
absoluta, el president, sr. Ramon Serra, declara que és proclamat Alcalde el Sr. 
Llorenç Ferrer i Alòs de la candidatura SUMEM PER NAVARCLES. 
 
Aplaudiments. 
 
6. PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE 
 
El President de la mesa demana al Sr. Ferrer que s’acosti a la presidència i li pregunta 
si accepta el càrrec amb la següent pregunta: 
  
ACCEPTA VOSTÈ EL CÀRREC D’ALCALDE DE NAVARCLES? 
 
A la qual cosa respon afirmativament el Sr. Ferrer i afegeix per imperatiu legal 
 
Acte seguit, es procedirà a formular el jurament o promesa del càrrec: 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de Navarcles, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya." 

El Sr. Ferrer contesta: Si ho prometo, i servir al meu país Catalunya. 

Seguidament el President li fa lliurament de la vara que simbolitza l’Alcaldia. 
L’Alcalde pren la presidència de la sessió i es dissolt la Mesa d’Edat. 
 
El Sr. Alcalde procedeix a pronunciar el seu discurs d’investidura:  
 
 
Navarclins, Navarclines, regidors, exalcaldes, amics tots: 
 
Ahir repassava el que havia explicat en el discurs de proclamació d'alcalde de fa quatre anys. 
Pintava aleshores un escenari negre, molt negre: problemes econòmics a l'Ajuntament per la 
bancarrota de la Generalitat i la caiguda general d'ingressos, atur galopant, problemes socials, 
pocs recursos i  un pavelló que ja sabíem que s'havia de fer nou en temps de crisi. 
 
I avui estem en una situació una mica diferent: 
 -tenim una situació econòmica endreçada que si la mantenim ens permetrà avançar 
 -tenim un atur que comença a retrocedir (el juny del 2011 hi havia 497 aturats després 
d'haver arribat a 602  i ara en tenim 388, el nivell del 2008). Això si amb unes condicions 
laborals insuportables. 
 -tenim un Centre Cultural potent en plena activitat i ebullició, tenim encarrilat el pavelló i 
tenim resolts alguns dels problemes grossos de clavegueres que aleshores esmentava  (ens 
queda el carrer Ubach) 
 
Això vol dir que estem com a poble una mica millor, però encara amb ombres com els 
problemes socials d'aquelles famílies que de forma estructural no acaben de trobar el camí de 



sortida, com la destrucció que la crisi ha fet del teixit productiu, com els efectes de ser àrea 
metropolitana de Manresa que ens xucla recursos i activitats, com les conseqüències de ser un 
ajuntament modest i amb pocs recursos...  
 
De feina n'hi ha molta per abordar aquestes ombres i és el que comencem a fer avui mateix. 
 
He de dir, però, que molt content no estic de com està acabant la composició de l'ajuntament. 
Tenim 5 regidors i seré alcalde perquè represento la llista més votada i la feina l'haurem de fer 
5 persones.   
 
En un ajuntament hi ha d’haver govern i oposició perquè es tenen idees i conceptes diferents i 
per què és lògic que un grup marqui, controli i apreti a l'altra. Però no és normal que ens 
presentem per treballar pel poble i, al final, a l’oposició hi hagi quatre grups, tres d'ells 
d'orientació progressista. ¿Ens varem presentar per estar a l'oposició tots i fer càlculs 
partidistes de cara al futur? I la feina del dia a dia qui l'ha de fer? 
 
En el debat electoral que varem tenir, vaig parlar de la necessitat que els ciutadans votessin 
per un govern fort, si, per una majoria clara. Es evident que no ens han fet cas, han preferit la 
pluralitat i els matisos i això és respectable. Però és lògic que la pluralitat no es tradueixi en 
responsabilitat de governar? Són preguntes que ens hem de fer tal com queda la situació. 
 
Em costa d’entendre el no que hem rebut dels altres grups. Tothom es lliure de fer i decidir el 
que vulgui, només faltaria, però no es lògica aquesta situació. De fet ja va passar fa quatre 
anys i vaig advertir públicament que tornaria a passar. I això dificulta prendre decisions i ésser 
àgils en la gestió.   
 
La porta per entrar al govern està oberta, però mentrestant hem de tirar endavant i la situació 
no serà fàcil. Oferim tot el diàleg del món en tots els temes, totes les vies d'acord, però també 
us demanem sentit pràctic i rapidesa en les decisions. Esperem que entre tots siguem capaços 
de resoldre de forma fàcil els temes que se'ns plantegin. 
 
 
Però el poble de Navarcles no ha de patir, gens no ha de patir, perquè tenim prou experiència, 
coratge, empenta i capacitat per tirar endavant. I així ho farem. 
 
Deixeu-me explicar quines seran les línies mestres de treball en aquests quatre anys que 
venen.  
 
a/ Hi ha temes grossos que no es poden abordar des d'un grup polític concret. Temes com el 
CAP, DRESCA que es desencallarà aquests anys, modificació del Pla General, promoció 
econòmica i comerç... temes que demanen consens i definició d'una línia estratègica que vagi 
més enllà de la legislatura. Es per això que ja hem proposat als grups –i aquí CiU ha de tenir un 
paper destacat- de crear un grup estable de treball que sigui capaç de fer un diagnòstic i 
marcar un full de ruta en aquest temes que vagi més enllà de la legislatura que comencem. 
 
b/ En segon lloc, volem fer un poble habitable, passejable i sostenible. Aquests darrers anys 
hem hagut de fer un gran esforç econòmic i hem abordat un Centre Cultural potent i ara estem 
acabant el pavelló. Les coses grosses estan fetes. Toquen actuacions més modestes però no 
per això menys importants. Aquí tinc un llistat de 54 actuacions de mitja envergadura que hem 
d’abordar aquests quatre anys. 
 
Vol dir voreres, plaçoletes, carrers encallats de fa temps que s'han d'abordar de manera 
diferent, rotondes, pistes poliesportives al servei de la gent, aparcaments, senders...  
 
Vol dir abordar la neteja viària amb més intensitat, vol dir abordar el tema dels gossos... 
 
c/ En tercer lloc, volem abordar alguna obra mitjana per que tinguem eines de que la vida social 
passi a Navarcles: espai esportiu les piscines, cal Aguilar, clavegueres carrer Ubach, potser 
l'aigua de la Font Calda, alguns carrers de sant Bartomeu... 
 



d/ En quart lloc, volem continuar dedicant esforç a les polítiques socials. Recerca d’ocupació 
(com fins ara) i ajuda a la gent que es queda despenjada en el mon que estem. Aquest és el 
problema clau en aquests moments: la pobresa social derivada de salaris massa baixos i de 
l'escassetat de feina i la dificultat per trobar-ne. 
 
e/ I finalment, tot això, s'ha de fer amb rigor econòmic (no ens pensem carregar la feina que 
hem fet aquests anys per endreçar la casa). Sabem que som modestos, que hem de fer les 
coses de forma intel·ligent i el més econòmic possible però tenim una capacitat d'inversió que 
volem aprofitar. 
 
Segurament tot això s'ha de fer buscant noves formes de relació amb els ciutadans, consultant 
més, participant més, i informant més. No és fàcil. Els processos participatius que hem engegat 
tant des de l'ajuntament com els mateixos grups polítics no acaben de funcionar. Sembla com 
que es demana participació i a la pràctica no es participa. 
 
El ciutadà prefereix tenir l'ajuntament lluny, no responsabilitzar-se amb l'excusa de que ja paga 
impostos. I si això no ho canviem, està al davant de la gestió municipal té en realitat molt poc 
sentit. 
 
Però cal continuar treballant i provant noves vies. Audiències públiques. Presentació de 
comptes i números. Consultes en determinats projectes per recollir més opinions. Reactivar 
consells de participació. 
 
I transparència. Ja hem engegat un portal a la plana Web però hi hem de penjar molta més 
informació de factures, sous, indemnitzacions... I es que ens convé. Els regidors de 
l'ajuntament de Navarcles som els més barats de la comarca i els ciutadans no ho saben. 
 
Esperem trobar en tots els grups l'aliança suficient per aprofundir en noves formes de 
participació democràtica. 
 
 
No hi ha cap dubte que aquest país que es diu Catalunya té per davant uns reptes molt 
importants. El dia 27 de setembre hi hauran eleccions que tenen la voluntat de clarificar-ne el 
futur. Tothom sap el que penso sobre aquest tema que és el que explica perquè avui Navarcles 
serà governada per un partit que es diu SUMEM que no trobareu inscrit enlloc. 
 
Estarem a l’alçada del que el país ens demana, però també he de dir que, malgrat tingui una 
posició clara sobre aquest tema, seré alcalde de tots, dels que pensin d’una manera o d’una 
altra i no admetré intoleràncies en cap direcció. Tothom té dret a pensar el que cregui 
convenient i a defensar-ho amb dignitat. 
 
Aquesta serà la meva posició a l’Ajuntament i demano a tothom que siguem capaços de 
respectar aquesta pluralitat en un tema molt important, engrescador però que necessita de 
totes les dosis de tolerància i pedagogia del món. 
 
Deixeu-me recordar alguns principis més. Primer. Hom ja porta temps d’alcalde i de regidor. 
Quan es porta molt de temps es corra el risc de caure en la rutina. D’adormir-se i arrossegar-
se. De fer les coses com portem molts anys fent-les.  La gent que em coneix sap que aquesta 
dinàmica no m’interessa. Sempre hi ha d’haver autocrítica per corregir camins i per buscar-ne 
de nous. I els buscarem. I els provarem.  I l'equip que som sap que aquest és un dels objectius. 
El dia que ens adormim, tocarà anar-se'n cap a casa. 
 
Segon. L'ajuntament no és res sense els ciutadans. I aquest és un ajuntament modest. Us 
necessitem. A les entitats, a les festes, als carrers i places fent-hi vida... La comunitat només té 
sentit si la gent fa vida comunitària. L'administració no ho dona tot. Sigueu els nostres ulls quan 
vegeu que alguna cosa no va bé, sigueu els nostres consellers quan cregueu que ens desviem 
del camí que hauríem d'anar... Necessitem interacció perquè això és el que ens donarà força. 
 
Tercer. Les eleccions ja han passat. No cal que ho digui perquè sempre ha estat així. Per a mí 
ningú és d'aquests o dels altres. Ningú que quedi clar. Per tant ara toca ser l'alcalde de tots. 



Toca escoltar tothom i mirar de trobar camins en un moment que les lleis i les estructures 
administratives a vegades ho poden difícil. Això si, no penso enganyar a ningú, ni obrir 
perspectives falses. Amb la gent i més amb la gen senzilla no s'hi juga. 
 
I acabo, soc aquí fent d'alcalde per molta gent. Aquella gent que em va ensenyar un dia que 
valia la pena dedicar una part del temps als altres i d'això ja en fa molts anys.  Gent que em va 
ensenyar que calia saber molt i esforçar-se però tenir humilitat al mateix temps, que hom venia 
a servir i a treballar sense res a canvi i que en aquest camí no hi cabien els egos ni els cops de 
colze. Aquesta ha estat una filosofia i és la filosofia que vol tenir l'equip que avui ens fem càrrec 
de l'ajuntament. 
 
Si la perdem, no serem dignes d'estar aquí davant treballant per aquest poble que tant 
estimem. 
 
Ho dic amb molta força i amb tot el cor: Visca Navarcles.” 
 
 
La gent va respondre amb un Visca i  aplaudiments. 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 13 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 
 
 


