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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 07 
Dia: 29-11-2016 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 22.30 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  
Laura Castell i Carrió  
Sandra Palomino i Vega 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Díaz i Leiva  
Eduard Padrós i Campos 
Aleix Solé i Sellarès  
Eva Subirana i Fernandez 
José Juan Roda i Rubio 
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventora 
Mireia Serra i Ferré 
 
Absents amb justificació 
Clara Puig i Mas 
Josep Corrons i Cors  
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia 29 de novembre de 2016, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
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número 7 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més 
amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA .................................................................................................................. 2 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL 29-09-2016 I LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL 02-11-2016 ........................................................................................................................................ 2 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RSU ............................................................. 3 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICAR ABAST DELEGACIÓ RECAPTACIÓ A L’ORGANISME DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ....................................................................................... 5 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/16 ............................................... 10 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ, COMPOSICIÓ I FUNCIONS COMISSIÓ DE MOBILITAT ................................. 13 
6.- DICTAMEN RATIFICACIÓ DISSOLUCIÓ CONSORCI VALLS DEL MONTCAU .......................................... 15 
7.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR PER LA CANDIDATURA DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
DEL SENYOR JOSEP CORRONS I CORS ..................................................................................................... 16 

B. SECCIÓ DE CONTROL ............................................................................................................... 16 

• RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2016/242 RESCINDINT EL CONTRACTE DE TREBALL SIGNAT AMB LA REGIDORA CLARA PUIG I 
MAS 17 
• RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2016/288 CONTRACTACIÓ DE MERCÈ GIRBAU RUBIRALTA COM AUXILIAR PER L’ESCOLA 
BRESSOL “EL TINET” .................................................................................................................................... 17 
• DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT CORRESPONENTS AL 3ER.TRIMESTRE 2016. ................ 17 

MOCIONS .......................................................................................................................................... 17 

1.- MOCIÓ PRESENTADA PER CDC, CUP I ERC, DE SUPORT A LES INSTITUCIONS I CÀRRECS ELECTES 
INVESTIGATS PER ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL PROCÉS SOBIRANISTA ................................... 17 
2.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER MOSTRAR EL SUPORT D’AQUEST AJUNTAMENT A UNS 
SERVEIS FUNERARIS LACIS, PÚBLICS, DE QUALITAT I A PREUS POPULARS ............................................. 19 
- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ICV-E .................................................................................. 21 
3.1.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UN REFERÈNDUM PER A CATALUNYA ....................................................... 21 
3.2.- MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS I UNA FISCALITAT PROGRESSIVA ................................. 23 
3.3.- MOCIÓ PER UN MAJOR SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES PEL PLE I DE LA SEVA 
EXECUCIÓ ............................................................................................................................................... 26 

PRECS I PREGUNTES..................................................................................................................... 27 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL 29-09-2016 I LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 02-11-2016  
 
Les actes de la sessió ordinària del dia 29/09/2016 i de la sessió extraordinària del dia 
02/11/2016 es van aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres presents que formen la 
Corporació. 
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2.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RSU 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Navarcles ha apostat pel servei de recollida de residus mitjançant el 
sistema de porta a porta. 
 
A aquests efectes es va contractar el mes d’octubre de 2015 a l’enginyeria i consultoria 
especialitzada AMBIENS per tal de rebre l’assessorament necessari i per la redacció 
dels documents tècnics i econòmics que han de servir de base per la licitació. 
 
El mes de juliol de 2016 l’empresa assessora va lliurar els documents: estudi econòmic 
del servei de recollida porta a porta de residus municipals i el Plec de prescripcions 
tècniques del servei. 
 
S’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, els quals han estat informats 
favorablement per la Secretària i la Interventora a l’empara d’allò  que disposa  l’article 
275.1 lletra c) del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El procediment per a l’adjudicació del contracte és el procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, aquests criteris són el preu, i millores en execució del servei.  

 
Fonaments de dret 

 
El procediment obert de contractació ve regulat a  l’article 157 i següents del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic (TRLCSP).  
 
El contracte està subjecte a regulació harmonitzada per ser el seu valor superior als 
207.000€, que s’estableix a l’article 16.b) del TRLCSP pel contracte de serveis 
 
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient de contractació és el ple de la 
Corporació atenent a l’import del contracte posat en relació amb els ingressos ordinaris 
del pressupost, tal i com es disposa als articles 52 lletra n) del DL 2/2003, de 15 d’abril, 
i 274.2, i la Disposició addicional segona de la llei de contractes abans esmentada. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 22-11-2016 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-. APROVAR l’obertura de l’expedient de licitació, del contracte de serveis 
de recollida selectiva  sòlids urbans “porta a porta” i transport de residus del municipi 
de Navarcles, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert i 
diversos criteris d’adjudicació.  
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SEGON. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques, en versió catalana i castellana, que regiran l’adjudicació i 
execució de l’esmentat contracte, amb un pressupost de licitació de 288.711,62 
€/anual més la quantitat de 28.871,16€,corresponent al 10% d’IVA, i una durada del 
contracte de 4 anys, prorrogable de forma expressa i de mutu acord de les parts fins 
a un màxim de dos anys més.  
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació a la partida 162 
1.22700 del pressupost municipal i condicionar la seva efectivitat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris corresponents, així com també 
a l’entrada en vigor del contracte que es preveu per l’any 2017 
 
QUART. CONVOCAR PROCEDIMENT OBERT  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, mitjançant anunci de licitació  en el DOUE al BOE i difondre el plec el 
plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i 
l’anunci al perfil de contractant de l’ajuntament (www.navarcles.cat)  per tal que durant 
el termini de QUARANTA DIES des de l’enviament de l’anunci al DUOE els interessats 
puguin presentar les seves ofertes. 
 
Intervencions  
 
El grup d’ERC diuen que endavant que ja ho van manifestar en l’altre Ple 
 
Pel grup d’ICV-E, manifesta que el seu grup ha aportat el seu gra de sorra perquè el 
dictamen es tornés a presentar al Ple, recorda que el seu grup va entrar per registre un 
llistat de propostes que algunes s’han tingut amb compte com la dels cotxes elèctrics i 
d’altres no, vol fer constar que continuen pensant que caldria una segona àrea 
d’emergència, i que en els annexes, el tema dels grans productors s’haurien de 
modificar ja que hi ha comerços que no existeixen, també repassar lo dels festius. 
 
Pel grup de la CUP,  Aleix Solé diu que s’estalvia de fer un anàlisi que ja es va fer en 
el ple de setembre, i en tot cas reiterar que tot i que el seu grup defensa el porta a 
porta hagués estat un pas més que el sistema fos de gestió directa per part de 
l’Ajuntament. 
 
Pel grup de CDC, Mª Carme Alós manifesta que el seu grup considera que tot i 
incorporar-se algunes millores als plecs tenen alguns suggeriments que com ja va dir a 
l’altre els hi havia fet un tècnic especialista com per exemple: 

- Certificacions BQ  
- Que es tingui amb compte que l’empresa conegui la comarca 
- Tema amortització vehicles 
- Limitar la baixa 
- En els plecs hi ha diferències en el volum d’emissions 

 
Contesta el regidor Ramon Serra, al grup de CDC diu que els hi ha demanat vàries 
vegades aquest informe tècnic però el grup de convergència no els hi ha donat mai per 
tant difícilment es pot tenir amb compte aquestes suggeriments, no obstant moltes de 
les coses que assenyala la senyora Alòs, ja estan incloses als plecs, en concret la 
baixa està limitada al 15%, les diferències d’emissions no te importància en definitiva 
s’haurà de complir el que marca la llei, 

http://www.navarcles.cat/
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Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació. 

3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICAR ABAST DELEGACIÓ RECAPTACIÓ A 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
ANTECEDENTS 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords 
plenaris. 
 
Per altra banda la importància que per al procediment tributari té la seguretat que 
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa 
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. 
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient 
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens 
Supramunicipal. 
 
Davant les consideracions precedents, es creu procedent modificar l'abast de la 
delegació de les competències de gestió, de determinats ingressos de dret públic. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 22 de 
novembre de 2016. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a 
l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de 
gestió de  la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, Taxa per la llicència 
d'autotaxi  i la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa,  per la qual cosa les funcions delegades d’aquests tres tributs 
són les que a continuació s’especifiquen: 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer 
d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa 
que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en 
aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des 
de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la 
seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de 
la prestació d'aquest servei. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, 
reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 31/01/2017 

 

7 
 

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament 
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les 
devolucions d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal 
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 
comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què 
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel 
concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 31/01/2017 

 

8 
 

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes 
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 
per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal 
i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa 
sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança 
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general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els 
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que 
l’administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada,  i 
adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció 
de totes les dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant 
com de les que aportin  directament els contribuents.   
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a 
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant 
sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol 
altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar 
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les 
dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el 
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament. 
 
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió 
Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal 
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i 
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la 
Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els 
quals van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 
2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en 
el Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de dades. 
 
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò 
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  
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Regla dotzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació a la 
Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació 
de la modificació esmentada i un cop acceptada es publiqui aquest acord, per a 
general coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació, tant en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, 
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 

4.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/16 
 
Antecedents de fet 
 
Vist el pressupost de l’exercici 2016 i havent-se de consignar pressupostàriament 
despeses que corresponen al funcionament ordinari dels serveis municipals, que 
estan dotades insuficientment o que no estaven previstes. 
 
Vist l’Informe de la intervenció municipal de data 17 de novembre de 2016 
 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Vistos els articles 35 i següents del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, del Reglament 
de Pressupostos. 
 
Vistos els articles 7è, 8è i 10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2016. 
 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data 22 de 
novembre de 2016. 
 
Aquest Alcalde  proposa al Ple l’adopció del següents,   
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ACORDS 

 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits 08/2016 per 
la modalitat de crèdits extraordinaris i transferències de crèdits que seguidament es 
detallen: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Número Partida Nom Consignació inicial Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 2310  
48205 Fundació Rokpa 0,00 650,00 650,00 

2 2310  
48210 Associació amics de la Unesco 0,00 650,00 650,00 

3 2310  
48211 Matres Mundi 0,00 650,00 650,00 

4 2310  
48212 Micròfons de Catalunya  0,00 650,00 650,00 

5 2310  
48213 CC ONG 0,00 650,00 650,00 

6 2310  
48214 

Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament 0,00 1.000,00 1.000,00 

 

Total crèdits extraordinaris.......                    4.250,00 euros 

 

Finançament: 

Baixa de crèdit de la partida 

Número Partida Nom Consignació inicial Proposta de 
decrement 

Consignació 
definitiva 

1 2310  
48201 Entitats solidaries 7.825,00 4.250,00 3.575,00 

 

Total finançament crèdits extraordinaris.......                    4.250,00 euros 

 

2/ Transferències de crèdits: 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Número Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 3380  
22621 Festes 70.000,00 4.200,00 74.200,00 

2 3400  
22100 Energia elèctrica 30.000,00 33.350,00 63.350,00 

3 3400  
22102 Gas 3.000,00 1.000,00 4.000,00 
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4 9120  
22601 

Atencions protocol·làries i 
representatives 6.000,00 300,00 6.300,00 

5 9200  
46500 Consell Comarcal del Bages 7.000,00 150,00 7.150,00 

 
Total altes de crèdits.......                     39.000,00   euros  
 
 
FINANÇAMENT  

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Número Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
Decrement 

Consignació 
definitiva 

1 1350  
22706 Estudis i treballs tècnics 2.000,00 2.000,00 0,00 

2 1360  
46600 Subvenció ADF 2.500,00 500,00 2.000,00 

3 1510  
22799 Rehabilitació urbana i masoveria urbana 15.000,00 9.000,00 6.000,00 

4 1532  
21000 Obres 75.000,00 12.000,00 62.000,00 

5 1650  
63300 Inversions enllumenat 80.000,00 14.000,00 67.000,00 

6 4311  
22731 Desenvolupament i comerç 7.500,00 1.500,00 6.000,00 

 
Total baixes de crèdits........               39.000,00    euros 
 

Segon.- DONAR PUBLICITAT d’aquest acord de conformitat amb el que disposen els 
articles 169 a 171 del Text refós de la Llei d’hisendes locals i els articles 20 a 23 del 
Real Decret 500/1990, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i exposició al 
taulell d’anuncis de la corporació durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions al Ple. En el cas 
de no haver-hi reclamacions, l’expedient s’entendrà automàticament aprovat 
definitivament. 
 
Tercer.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient, una vegada estigui aprovat 
definitivament, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Intervencions  
 
El grup de la CUP manifesta el seu vot a favor si es manté el compromís de mantenir 
la masoveria urbana. 
 
Contesta l’Alcalde i diu que sí, però que ara es disminueix la partida  perquè no hi ha 
hagut propietaris interessats. 
 
Pel grup de CDC intervé Josep Díaz que planteja el tema del pla d’estalvi energètic i 
pregunta que li agradaria veure si a l’ajuntament n’hi ha, quins objectius hi ha, els 
consums etc. 
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L’Alcalde contesta que el que es porta a provació és un expedient de modificació de 
crèdit no un debat sobre l’eficiència energètica. Però que no obstant és unt ema que a 
l’ajuntament li preocupa molt i s’hi està treballant i es fan estudis. 
L’Alcalde exposa l’exemple de que al pavelló probablement es gasta més ara que 
abans, però és que ara els usuaris hi estan millor, i per tant s’hi dutxen, hi abans no, 
Ha augmentat el cost però també el benestar de l’usuari. 
 
Es va obrir un debat sobre aquest tema, el senyor Diaz va acabar dient que pot ser li 
mancava la informació del dia 
 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA pels 
11 membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 4  2 1 1 8 
Vots en contra      - 
Abstencions  3    3 
 
 

5.- DICTAMEN APROVACIÓ, COMPOSICIÓ I FUNCIONS COMISSIÓ DE 
MOBILITAT 
 
ANTECEDENTS 
 
 
Atès que els temes de mobilitat tenen un abast que implica a tot el municipi i a tots els 
veïns i veïnes. 
 
Atès que les decisions de mobilitat es veuen des de perspectives diferents i múltiples. 
 
Atès que les decisions que es prenguin tinguin el més ampli consens possible. 
 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 22 de 
novembre de 2016. 
 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Crear la COMISSIÓ DE MOBILITAT de l’Ajuntament de Navarcles, quins 
objecte, funcions i composició és la següent: 
 

Objecte i funcions: La Comissió tindrà caràcter consultiu i deliberant en 
relació amb els temes de mobilitat del poble de Navarcles. Les funcions 
concretes de la Comissió de Mobilitat seran fer el seguiment  per l’execució 
dels estudis de mobilitat i accessibilitat, elaborar propostes i d’altres 
relacionades amb la mobilitat i accessibilitat a la via pública. 
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Les propostes seran elevades a la Junta de Govern Local per la seva 

aprovació. 
 

Composició de la comissió: 
 
President:  Conxita Padró i Riera 
 
Vocals:  

- El regidor de mobilitat 
- un  representant de cada un dels grups municipals  
- Cap de la brigada municipal 
- Cap dels vigilants municipals/ o funcionari en qui delegui 
- un tècnic/a de l’àrea de serveis al territori  

Secretari: farà les funcions de secretari de la comissió un dels seus membres escollit 
d’entre els vocals de la comissió 
 

Funcionament les sessions de les comissions no són públiques però 
poden assistir-hi a petició de la mateixa comissió, representants 
d’organitzacions o associacions ciutadanes, com per exemple UBIC Navarcles, 
AMPES (Escola-Institut-Llar d’Infants, en el cas que per l’assumpte de que es 
tracti pugui ser del seu interès, així com especialistes en els temes a tractar si 
s’escau.  

 
La periodicitat de la mateixa l’establirà la mateixa comissió 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord als grups municipals i als serveis 

municipals afectats. 
 

Intervencions  
 
Amplia el dictamen el regidor-delegat de Governació senyor Ramon Serra. 
 
Per part del grup d’ERC, Conxita padró demana la implicació de l’equip de govern. 
 
Pel grup d’ICV-E, el senyor Roda diu que celebren que es creï la comissió que ja 
havien reivindicat i demana que les propostes es consensuïn i siguin pràctiques. 
 
Pel grup de la CUP, Aleix Solé, exposa que els hi agraden les comissions polítiques, 
però han de tenir efectivament capacitat política i operativa, posa l’exemple del cas de 
l’obra de la rotonda, una qüestió important  i que no es va gestionar des de la comissió 
de mobilitat, consideren que pot ser una comissió només per decidir la senyalització 
del poble, si no per temes de  més transcendència. 
 
Per CDC, Mª Carme Alòs diu que la comissió de mobilitat ja estava creada i no entén 
perquè s’ha de tornar a provar, demana que a la comissió es convidi a experts en el 
tema. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 31/01/2017 

 

15 
 

 

6.- DICTAMEN RATIFICACIÓ DISSOLUCIÓ CONSORCI VALLS DEL MONTCAU 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació del dia 28 de novembre de 2012 i es va aprovar 
inicialment la dissolució del Consorci per a la promoció turística de les Valls del 
Montcau, així com la seva liquidació en els termes aprovats  per la Junta General del 
Consorci en reunió del dia 25 d’octubre del 2012. 
 
En la mateixa sessió es va acordar sotmetre aquests acords d’aprovació inicial de 
dissolució, un cop hagin estat adoptats per tots els ens consorciats, a informació 
pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler 
d’anuncis de la Corporació, i que transcorregut el període d’informació pública sense 
haver-se presentat al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
L’anunci d’elevació a definitiva dels acords dels plens de tots els ens consorciats ió de 
la dissolució i liquidació del Consorci es va publicar al DOGC número 6383 de data 25-
4-2013. 
En el tràmit de cancel·lació de la inscripció del Consorci en el Registre del Sector 
Públic de Catalunya, la Direcció General d’Administració Local ha tramès un 
requeriment pel qual ens comunica que als efectes de practicar la cancel·lació i de 
conformitat amb el que es preveu a l’article 56 del decret 139/2007, de 26 de juny, pel 
qual es regulen els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, cal que s’aporti 
certificats dels acords de ratificació de dissolució adoptat pels ens que integren el 
Consorci,  
 
Per tot això aquest Alcalde-President , als efectes de donar compliment al requeriment 
de la Direcció General d’Administració Local, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- RATIFICAR els acords de Ple de data 28 de novembre de 2012 de 
dissolució i liquidació del Consorci per a la promoció turística de les Valls del Montcau. 
 
SEGON.- COMUNICAR  aquest acord a la Direcció general d’Administració Local per 
tal que faci efectiva la cancel·lació d’aquest Consorci al registre d’ens locals de 
Catalunya. 
 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
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7.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR PER LA CANDIDATURA 
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DEL SENYOR JOSEP CORRONS I CORS 
 
Atès l’escrit de renuncia al càrrec presentat pel regidor d’aquest Ajuntament senyor 
Josep Corrons i Cors, electe per la candidatura Convergència i Unió,  i a l’empara del 
que s’estableix a l’article 9.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre . 
 
Aquest alcalde President sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  PRESA DE RAÓ de  la renúncia al càrrec de regidor presentada, pel 
senyor Josep Corrons i Cors, electe per la candidatura Convergència i Unió,   
 
SEGON.- INSTAR a la Junta Electoral Central per tal que lliuri credencial a favor del 
següent candidat de la candidatura Convergència i Unió senyora EVA TOLOSA 
BASTARDAS als efectes de la seva presa de possessió com a regidora d’aquest 
Ajuntament. 
 
Intervencions  
 
En aquest punt  l’Alcalde va manifestar el seu agraïment al senyor Josep Corrons per 
la seva col·laboració en els tems de l’ajuntament, també el senyor Ramon Serra va 
dirigir unes paraules d’agraïment al senyor Corrons pel seu treball fructífer en els 
temes municipals i li van desitjar sort i una bona recuperació. 
 
Per part de CDC la portaveu Mª Carme Alòs, va dir que era un pèrdua pel seu grup i 
per l’ajuntament però que per raons de salut no podia continuar i li va desitjar una 
ràpida recuperació.  
 
 
 
Votació: es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 membres presents dels 13 que 
formen la Corporació. 
 

B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordinària, les qual han estat 
trameses a tots/es les regidors/es i de les resolucions d’alcaldia del número 
2016/233 fins al 2016/291, un extracte de les quals han estat lliurades a tots els 
regidors juntament amb la convocatòria del Ple.  
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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 2016/242 rescindint el contracte de treball signat amb la regidora 
Clara Puig i Mas 

• Resolució d’Alcaldia 2016/288 contractació de Mercè Girbau Rubiralta com auxiliar per 
l’escola bressol “El Tinet” 

 

• Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 3er.trimestre 
2016. 

 
 

MOCIONS 
 

1.- MOCIÓ PRESENTADA PER CDC, CUP I ERC, DE SUPORT A LES 
INSTITUCIONS I CÀRRECS ELECTES INVESTIGATS PER ACTUACIONS 
RELACIONADES AMB EL PROCÉS SOBIRANISTA 
 
El passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va ratificar les conclusions de la 
Comissió d’Estudi del Procés Constituent que estableixen que “actualment, no hi ha 
cap marge d’acció per al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el 
marc jurídic constitucional i legal espanyol” i que, per tant, “l’única manera possible 
d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés 
constituent propi”. Entre les conclusions, també es reconeix que el Parlament de 
Catalunya empara el procés constituent que s’ha de dur a terme, una fita que ha 
suposat un pas important per complir amb el mandat democràtic sorgit de les eleccions 
del 27 de setembre per avançar cap a la creació de la República Catalana. 

El debat de les conclusions al Ple del Parlament de Catalunya va generar un cop més 
una actuació per la via judicial per tal d’impedir la llibertat d’iniciativa i d’expressió als 
diputats i diputades. Concretament, la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar una 
querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya acusada dels delictes de prevaricació i desobediència per haver 
permès que la cambra catalana votés el full de ruta.  

El de la Carme Forcadell no és, però, l’únic cas en que càrrecs electes són investigats 
per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions 
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. També són exemple de l’atac a les 
institucions catalanes i de la incapacitat del govern espanyol de resoldre de manera 
dialogada els conflictes polítics l’assetjament judicial contra Carme Forcadell, 
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Montserrat Venturós, Joan Coma, Oriol Lladó, Agnès Rotger, Jose Antonio Téllez, 
Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb, Francesc Duran, Artur Mas, Irene Rigau, Francesc 
Homs i Joana Ortega, entre altres, a més dels més de 401 recursos i denúncies contra 
municipis i electes catalans per diverses actuacions relacionades amb el procés 
sobiranista.  

Atès que la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra la 
presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, al Tribunal Superior de 
Justícia acusada dels delictes de prevaricació i desobediència per haver permès que la 
cambra catalana votés el full de ruta. 

Atès que l’alcaldessa de Berga Montserrat Venturós ha estat detinguda per haver-se 
negat a declarar després de ser investigada per delicte electoral per haver-se negat a 
despenjar la bandera estelada del balcó de l’Ajuntament durant les eleccions del 20 de 
desembre i del 27 de setembre. 

Atès que el regidor de Vic, Joan Coma, ha estat citat a declarar davant l’Audiència 
Nacional acusat del delicte d’incitació a la sedició haver apel·lat a la desobediència 
dels tribunals espanyols en un ple municipal del 9 de desembre en el qual es votava 
una moció de suport a la proclamació del Parlament per al començament de la 
“desconnexió” de Catalunya amb la resta d'Espanya. 

Atès que sis regidors i regidores de l’Ajuntament de Badalona, Oriol Lladó, Agnès 
Rotger, Jose Antonio Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran han estat 
citats a declarar als jutjats de la ciutat per haver obert l’Ajuntament el 12 d’octubre. 

Atès que l’expresident Artur Mas i els exconsellers Irene Rigau, Francesc Homs i 
Joana Ortega són investigats per delictes de desobediència i prevaricació per haver 
organitzat la consulta sobiranista del 9 de novembre. 

Atès que s’han interposat més de 401 recursos contra municipis i electes catalans per 
diferents motius relacionats amb el procés sobiranista tals com obrir els ajuntaments el 
12 d’octubre, aprovar mocions a favor del procés, per penjar l’estelada al balcó dels 
ajuntaments en període electoral, entre altres. 

Per tots aquests motius, els grups  Partit Demòcrata  Europeu Català, la Candidatura 
de Unitat Popular i Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navarcles  proposa 
d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Denunciar la persecució judicial a que estan sotmeses les institucions 
catalanes i càrrecs electes relacionats amb el procés sobiranista i condemnar la 
judicialització de les qüestions polítiques per part del govern espanyol. 

Segon.  Manifestar el suport de l’Ajuntament a les institucions i càrrecs electes 
investigats per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 
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independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions 
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 

Tercer.  Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència 

Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 4 3 2 1 1 11 
Vots en contra      - 
Abstencions      - 
 
 

2.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER MOSTRAR EL SUPORT D’AQUEST 
AJUNTAMENT A UNS SERVEIS FUNERARIS LACIS, PÚBLICS, DE QUALITAT I A 
PREUS POPULARS 
 
La mort, com tots els aspectes de la vida dins la societat capitalista, s'ha convertit en 
un producte, i per tant en una forma de fer diners. A diferència d'altres, però, la mort és 
universal, ens afecta a totes, i per tant la seva mercantilització és especialment greu. 
Tot i aquesta universalitat les normatives espanyola i europea han obligat a liberalitzar-
ne la gestió. Per tant, ens trobem amb un fet inevitable, sovint imprevisible i que afecta 
tothom, que s'ha deixat en mans de les empreses privades que operen amb l'únic 
criteri de la maximització de beneficis.  

Davant del benefici com a únic objectiu, des de la CUP reclamem el retorn al concepte 
de servei funerari públic, un servei que sempre s'havia gestionat des dels ajuntament 
(com encara succeeix a Terrassa, Solsona o Camprodon) i que garantia un accés 
realment universal a aquesta necessitat vital bàsica. Per recuperar aquest servei, cal 
trobar mecanismes que permetin tornar a fer públic el que s'ha anat privatitzant durant 
aquests anys, i això passa per la remunicipalització o per la mancomunació dels 
serveis funeraris entre diversos municipis i Consells Comarcals. 

Amb el retorn del servei públic, acompliríem dos objectius igualment importants. En 
primer lloc, s'aconseguiria una important rebaixa de preu en la majoria de municipis, ja 
que en molts casos les empreses aprofiten la seva posició dominant (en molts casos 
es tracta de monopolis de fet) per imposar uns preus absolutament inflats i que no 
tenen cap relació amb els costos que genera el servei1. En segon lloc, es recuperaria 
la gestió democràtica d'un servei essencial i absolutament universal, de manera que la 

                                                
1  En defensa d'aquest argument, cal només fer una comparativa entre els costos d’un enterrament 
en diferents municipis gestionats per una empresa privada com Navàs on un enterrament costa uns 
5.000€ o Artés que té un cost de 4.500. En canvi en costa 2.000 a Solsona (que poden baixar fins a 700) i 
3.500 a Terrassa (mínim de 1.000) que tenen un servei funerari municipal. 
 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 31/01/2017 

 

20 
 

mort deixaria de ser un negoci per tornar a ser, simplement, l'etapa final de la vida 
humana. Això té diverses implicacions, des de la possibilitat d'aplicar tarifació social als 
enterraments fins a la promoció dels enterraments laics. En definitiva, cal que els 
ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal prenguin una postura activa en la 
lluita per la recuperació dels serveis funeraris públics. 

Cert és que Navarcles no té una situació límit com altres municipis de la comarca on el 
preu d'un enterrament pot arribar fins als 5.000 euros, però tampoc s'escapa  
d'aquesta crua realitat. L'existència d'un tanatori públic de gestió privada i la proximitat 
a Manresa han ajudat probablement a contenir els preus, però la licitació finalitzarà al 
2019 i és un bon moment per començar-nos a plantejar quins serveis funeraris volem 
en un futur més o menys llunya i la gestió pública podria ser una molt bona opció. 
 

És per tot això que demanem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS 
 

Primer-. Donar tot el suport institucional necessari al Consell Comarcal del Bages 
perquè encarregui l'estudi de viabilitat econòmica i jurídica per crear una empres 
pública de serveis funeraris i en totes aquelles iniciatives que s'engeguin des de la 
comissió creada al respecte i que fomentin uns serveis funeraris públics, de qualitat i a 
preus assequibles.   

Segon.- Impulsar un campanya informativa per donar a conèixer l'Associació 
Funerària de Navarcles entre aquelles persones que en puguin desconèixer la seva 
existència.  

Tercer.- Adaptar el reglament d’ús del Creueta Centre Cultural per poder celebrar 
cerimònies d'enterrament civil a l'Auditori Agustí Soler i Mas. Fer difusió d'aquesta 
nova possibilitat entre tots els ciutadans i informar a l'empresa Àltima, com a gestora 
actual del tanatori de Navarcles, d'aquesta nova opció. 

Quart.- Fer arribar aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 

 
Intervencions  
 
Pel grup d’ERC, Conxita padró diu que hi estan d’acord i que a Navarcles l’Associació 
d’enterraments funciona molt bé. 
 
Pel grup d’ICV-E, Josep J.Roda diu que també ho veuen bé però caldria veure com 
quadra amb la programació del centre cultural. 
 
Pel grup de CDC, Mª Carme Alòs diu que li planteja dubtes el lloc, per la gestió amb el 
teatre que està d’acord amb la moció però s’hauria de buscar una altra alternativa al 
lloc. 
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Pren la paraula el senyor Alcalde i ,manifesta que no li sembla malament la proposta 
del grup de la CUP, i que fins i tot pot ser aniria més enllà en el sentit que caldria 
disposar d’un ritual per aquestes cerimònies, no simplement l’espai si no el ritual que 
l’acompanya, però que pot ser això ja es veurà més endavant, però d’entrada estarien 
d’acord, i el lloc és el més adient de que es disposa només cal coordinar-se amb la 
programació del teatre. 
 
 
Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA pels 
11 membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 4 2 2 1 1 10 
Vots en contra      - 
Abstencions  1    1 Mª Carme Alòs 
 

- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ICV-E 

3.1.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UN REFERÈNDUM PER A CATALUNYA 
 
Es sotmet a aprovació la urgència de la moció, la qual s’aprova per UNANIMITAT 
 
La moció transcrita literalment diu: 
 
En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant de 
manera diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legítima 
voluntat de decidir sobre el nostre futur polític com a nació. 

Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut 
expressant de manera diversa a través de mobilitzacions socials, eleccions polítiques i 
acords del Parlament de Catalunya, utilitzant els mecanismes que la democràcia posa 
a l’abast de la ciutadania. 

Front a aquestes reivindicacions que són profundament democràtiques, la resposta del 
Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó de 
negativa total a obrir cap via de diàleg. Al contrari, el PP ha judicialitzat i utilitzat les 
reivindicacions de la gran majoria de la societat catalana com a arma política electoral 
per fiançar la seva estratègia de conflicte i guanyar així espai polític i electoral. 

La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les 
reivindicacions democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya i 
de retruc s’ha convertit, junt amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que castiguen 
a la majoria, en el principal factor de bloqueig de la governabilitat política espanyola. 

Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències existents 
entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma d’organització 
política de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí per assolir-los, siguem 
capaços de posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò que ens separa. 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 31/01/2017 

 

22 
 

En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posicions 
polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i l’exercici del dret a 
decidir, com a forma de fer-lo efectiu, és la celebració d’un referèndum a través del 
qual la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica sobre el 
seu futur com a nació i sobre la forma d’organització política que considera més 
adequada per Catalunya. 

Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta manera 
democràtica de procedir. La convocatòria d’un referèndum s’ha de considerar com un 
escenari normal i plenament homologable als països amb tradició i naturalesa 
democràtica, com és el cas del Canadà (Quebec) o Gran Bretanya (Escòcia), que, 
davant de demandes formulades per una comunitat nacional vinculada a un territori 
clarament delimitat políticament i administrativament, consideren que la millor forma 
d’expressió d’aquesta voluntat col·lectiva s’ha de constatar a partir d’un referèndum. El 
Consell d’Europa també considera el referèndum com el mecanisme més idoni i 
democràtic per conèixer la voluntat dels ciutadans i ciutadanes en qüestions d’aquesta 
naturalesa. I a més, existeixen en el marc jurídic actual mecanismes suficients com per 
fer viable aquest referèndum. 

Catalunya és una nació, i com a tal té el dret a decidir lliurament el seu destí, és 
a dir, a exercir el dret a l’autodeterminació. 

En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal d’ICV-E DE L’AJUNTAMENT 
DE NAVARCLES proposa al ple els següents  

 
ACORDS 

1) L’Ajuntament de NAVARCLES considera necessari impulsar des dels partits 
polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant 
de l’exigència de celebració d’un referèndum al màxim de forces polítiques, 
organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I insta al 
Govern de Catalunya a reconèixer i donar suport a la construcció d’aquest espai 
transversal de la societat civil. 

2) L’Ajuntament de NAVARCLES expressa el compromís i fa seus tots els 
esforços encaminats a la celebració d’un referèndum que compti en la seva 
convocatòria, formulació i organització, amb les màximes garanties d’inclusió per al 
conjunt de la societat catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el 
reconeixement previ de la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que, 
d’aquesta consulta, es desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb 
la voluntat democràtica expressada per la ciutadania. 

3) L’Ajuntament de NAVARCLES insta el Govern de Catalunya que acordi 
impulsar les iniciatives polítiques i parlamentaries necessàries per possibilitar, la 
celebració d’un referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al 
nostre futur polític com a nació. 

4) L’Ajuntament de NAVARCLES insta el govern de Catalunya a estendre a tot 
l’Estat espanyol la idea que la sortida al conflicte actual és la celebració del 
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referèndum, cercant complicitats arreu dels territoris de l’Estat espanyol entre els 
partits polítics, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general. 

5) L’Ajuntament de NAVARCLES insta el govern de Catalunya a obrir vies de 
diàleg amb actors internacionals per a traslladar aquesta proposta de referèndum 
inclusiu, amb garanties democràtiques i reconeixement previ, i a treballar en la recerca 
d’elements de complicitat a nivell internacional, que ens permetin establir aliances. 

6) Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del 
Parlament, als grups polítics amb representació institucional del Parlament de 
Catalunya, del Congrés i del Senat, a les entitats municipalistes de Catalunya, els 
sindicats, les universitats catalanes i les federacions i confederacions veïnals. 

 
Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 

3.2.- MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS I UNA FISCALITAT 
PROGRESSIVA   
 
Es sotmet a aprovació la urgència de la moció, la qual s’aprova per UNANIMITAT 
 
La moció transcrita literalment diu: 
 
Els darrers estudis realitzats al nostre país ens indiquen que la situació de pobresa, no 
s’ha redreçat, malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte creixement 
econòmic, que en cap cas està comportant millores en les condicions materials de vida 
per a la majoria de la ciutadania. Sens dubte les xifres més colpidores són de pobresa 
entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya hi viuen  492.000 infants en risc de 
pobresa, un 7,2% més que l’any 2008. La taxa AROPE ens indica que a Catalunya el 
23’5 % de la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió social, més de 1 milió i 
mig de persones.    
 
La realitat és que patim una situació d’emergència social que s’expressa a través 
d’unes dades molt alarmants causades per l’atur, la precarietat dels llocs de treball de 
nova creació i per la consolidació de les retallades en drets socials i laborals. 
 
També ens indiquen que, a més a més de  pobresa i risc d’exclusió social, 
s’incrementen les desigualtats i apunten a una cronificació de la pobresa severa:  
 
A Catalunya : 
 

• Hi ha 603.600 persones a l’atur, de les quals el 58,3% corresponen a atur de 
llarga durada. Només el 27,8% de les persones en atur rep algun tipus de 
prestació.  

• Hi ha 218.000 llars catalanes on tots els seus membres són a l’atur. 
• Hi ha 103.000 famílies que viuen sense ingressos  
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• S’ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el treball ja que l’11,7% de les 
persones que treballen a Catalunya cobren salaris per sota del llindar del risc 
de pobresa 

• 43 famílies desnonades cada dia i 480.000 pisos buits. 
• Un 8,7% de la població no pot escalfar casa seva. 

 
Tanmateix, la societat catalana és cada vegada més desigual. Es dóna una creixent 
polarització social: els rics són cada vegada més rics, els pobres cada vegada més 
pobres, i les classes populars i treballadores s’afebleixen. En xifres, el 20% de la 
població més rica acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre.  Això no 
havia estat mai així ja que abans de la crisi i de les retallades, els nivells de desigualtat 
a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.  
 
La desigualtat i la manca de polítiques públiques per fer-hi front augmenten la 
vulnerabilitat entre els col·lectius que ja ho patien: les dones, especialment les que 
tenen cura dels seus fills, les persones migrades, les persones  joves que ja no és que 
no es puguin emancipar sinó que estem assistint al seu exili per manca d’oportunitats 
laborals.  
 
Constatem doncs, que la crisi no està afectant-nos per igual a totes les catalanes i 
catalans. Hi ha un clar biaix que s’explica, no per la crisi sinó perquè aprofitant-la s’ha 
apostat per l’aplicació de retallades en polítiques socials i  d’una  fiscalitat injusta que 
ha beneficiat  a qui més te . A Catalunya les rendes altes paguen menys impostos que 
les rendes baixes com indica el tram autonòmic de l'IRPF, Catalunya manté una 
pressió fiscal més baixa que la mitjana de comunitats autònomes per a les rendes 
superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen uns tipus d'IRPF més alts per 
a les rendes superiors a 100.000 euros. Per contra, les rendes catalanes més baixes si 
que pateixen una pressió fiscal dos punts més alta que la mitjana autonòmica. 
Catalunya és, amb diferència, la comunitat on paguen més IRPF: en el tram autonòmic 
de rendes fins a 20.000 euros el tipus ascendeix al 12%.  En  termes generals la 
pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a Espanya del 32,4 i a la UE-28 del 39,1%. 
 
A la vegada, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) 
inferior a la de Espanya (25,5%) i queda molt per sota de la Unió Europea (28,6%).   
 
En aquest context, els Ajuntaments han estat i són el dic de contenció que ha permès 
aturar els impactes de la crisi sobre les persones i han abordat les situacions de  
pobresa a través d’uns Serveis Socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans 
de rescat social destinats als col·lectius de risc social. Actuacions molt sovint en la 
soledat institucional amb l’objectiu de cobrir els drets fonamentals de les persones en 
situació de risc d’exclusió: el dret a l’alimentació, el dret a l’habitatge, el dret a 
l’educació, el dret al treball i el dret a l’autonomia personal i a la salut. Per contra la 
resposta per part del Govern català a les necessitats de la població més vulnerable no 
són prou adequades, ni suficients. 
 
S’evidencia doncs una manca d’equitat en el repartiment dels costos socials i 
institucionals de la crisi i cal redreçar-ho.  
 
En aquest context social la necessitat de l'aprovació de la llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania adquireix un caràcter de prioritat, d'aquí deriva el seu caràcter de 
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mandat al Parlament, i d'obligació inexcusable per al govern de la Generalitat com a 
mesura estructural i urgent. 
 
Volem una Catalunya on la vida sigui digna de ser viscuda on les necessitats bàsiques 
estiguin cobertes i garantides per drets i amb pressupost. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, el grup ICV-E de l’Ajuntament de Navarcles 
proposa al ple els següents  
 
Acordem: 
 
1) Exigir al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti un 

projecte de Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta i generadora 
de desigualtat per una fiscalitat justa i progressiva amb l’objectiu que qui més te 
més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti 
ampliar els recursos fiscals propis per atacar l’emergència social i la desigualtat a 
partir de:  

 
a) Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les 
rendes mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes. 

b) Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als 
nivells d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva 
dels beneficis fiscals derivats de la normativa catalana. 

c) Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per 
tal que gravi de manera més intensa els grans patrimonis com a pas previ i 
transitori a l’establiment d’un Impost de grans fortunes. 

d) Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel 
que fa referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència 
en el desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del 
Transport Públic de Catalunya. 

e) Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar 
aquells que són clarament regressius. 

f) Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits 
establert per la Llei 14/2015. 

g) Recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 
d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 

h) Aprovar la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a la seva 
implementació durant el 2017 i que el pressupostos 2017 incloguin partida 
suficient per a la seva aplicació efectiva. 

 
2) Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 

Hisenda, els grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes 
de Catalunya. 

 
Per part de CDC, Mª Carme Alòs, diu que el seu grup canviaria la paraula exigir, per 
“proposar”, suggerir” manifesta que estan d’acord amb la idea general però canviarien 
aquesta paraula 
 Es va sotmetre a votació la moció tal i com s’ha presentat   



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 31/01/2017 

 

26 
 

Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA pels 
11 membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 4 - 2 1 - 7 
Vots en contra - - - - - - 
Abstencions - 3  - 1 4 
 

3.3.- MOCIÓ PER UN MAJOR SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES PEL 
PLE I DE LA SEVA EXECUCIÓ 
 
Es sotmet a aprovació la urgència de la moció, la qual s’aprova per UNANIMITAT 
 
La moció transcrita literalment diu: 
 
El nostre grup i el resta dels que formen l´actual corporació han presentat tota una 
sèrie de propostes en format de mocions al Ple que han estat aprovades. Creiem que 
els grups polítics han de rebre la informació del desenvolupament dels acords i la seva 
execució o se’ls ha de comunicar de manera justificada la impossibilitat material de 
dur-los a terme. Considerem que caldria establir un dispositiu polític transparent de 
seguiment i compliment de les mocions aprovades pel Ple per evitar la seva omissió o 
que el desenvolupament dels acords no s’adeqüi a la resolució adoptada. 
 
L’activitat del nostre grup polític a l´Ajuntament de Navarcles en aquests setze primers 
mesos de mandat ha estat intensa i constant. Moltes de les mocions, preguntes i precs 
realitzats són producte de demandes d’organitzacions, plataformes, entitats o 
associacions. La part dedicada al seguiment i control de la gestió corporativa i als 
precs i preguntes es configura com un espai de fiscalització constructiva i d’impuls i 
orientació política necessaris per a la qualitat democràtica de l´Ajuntament de 
Navarcles i alhora esdevé un àmbit d’utilitat que possibilita l’aproximació de la 
ciutadania en l’acció política d’una institució certament distanciada de la dinàmica 
quotidiana. Un cop les mocions han estat aprovades esdevenen compromisos, el 
compliment dels quals cal garantir per a la credibilitat institucional i per a la 
legitimitat política.  
 
En virtut d’aquestes consideracions, proposem l'adopció dels següents acords: 
 

1. Convocar la Junta de Portaveus, mínimament amb caràcter trimestral. 

2. Incloure en la Junta de Portaveus un punt de l’odre del dia d’informació de 
l’estat d’execució dels acords adoptats pel ple de l´Ajuntament de Navarcles 
producte de les mocions polítiques aprovades. 

3. Aprofitar el portal de transparència de l´Ajuntament de Navarcles per incorporar 
el text de la moció aprovada definitivament i el sentit de vot dels grups polítics. 
Aquest lloc web contindrà també el calendari i grau d’execució dels acords 
adoptats pel Ple de l´Ajuntament de Navarcles i altres dades de rellevància.  
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Intervencions  
 
El grup d’ERC, Conxita Padró diu que estan d’acord que cal fer un seguiment de les 
mocions que s’han aprovat. 
 
Pel grup de CDC, Mª Carme Alòs diu que aplaudeixen aquesta moció i que avui sigui 
la data d’inici. 
 
Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Pel grup d’ERC, Conxita Padró es formulen les següents preguntes: 
 

1. L’Ajuntament pot fer alguna cosa pel soroll dels busos. 
2. Posar barana davant el parc al roges 
3. La caseta de fusta que hi ha darrera el parc de l’ajuntament, quan es traurà, és 

un perill 
4. Bancs del CAP fan falta un de més 
5. Es contesten les instàncies i reclamacions que es fan per internet? 
 
Respostes: Respon el regidor Ramon Serra 
 

1. Els soroll dels busos es va solucionar a petició d'aquest regidor a l'empresa. Es van 
canviar els autocars per d'altres de menys sorollosos. 
2.Ja està demanada i es posarà properament 
3. Una vegada passades les festes es traurà 
4. Es té em compte. No ens han contestat la petició del Catàleg de l'any passat .Al 
proper catàleg en demanarem més 
5. Com qualsevol altre feta presencialment.  
 
 
Pel grup d’ICV-E 
 

1. Referent a la queixa presentada 26-1-16 encara hi han punts sense 
resoldre.... 8 mesos…..Focus penjats als carrers Valentí Vintró, 
Montserrat…. 

2. Referent a moció aprovada 26-1-16 sobre accessos i sortides a escoles 
¿? Què s´ha fet? Reiterem perquè encara no s´ha posat la tanca que es 
va dir ? 

3. Referent als requeriments que  des de l´Ajuntament ´s han fet als 
propietaris de tots aquells terrenys d´obres inacabades perquè treguin 
les tanques provisionals i netegin voreres i terreny si s´escau. ( pe cas 
obra Diputació cantonada Valentí Vintró). Hi ha resposta? 
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4. Referent a les obres que s´havien d´efectuar al soterrani de l´escola 
Tinet, on continuen havent filtracions d´aigües als fonaments que 
acaben generant humitats als espais de l´escola. Se´ns va dir que al 
Catàleg DIBA ja hi havia empresa però que encara no començaven 
l´execució. Com està el tema?   

5. Demanaríem que es posessin micròfons a la taula de la Secretària-
Interventora i un per al públic perquè les seves intervencions als plens 
quedin referenciats a la gravació. 

6. Referent a la moció que vam aprovar el 31-5-16 sobre jardineria  on 
deia: 

• 1.- Substituir l’ús d’herbicides per mètodes no contaminants que 
no danyin ni a la salut ni al medi ambient. 

• 2.- Demanar assessorament extern a experts, entre ells l’escola 
agrària de Manresa, abans de final d’any 

Com està el desenvolupament d´aquesta moció? 
7. Aigües de Manresa. Actuacions pendents: 

• Vessaments de clavegueram ( aigües fecals ) directes a 
la riera: registre davant Font Vella, registre final Font 
sobreeixidors, Torrent Font de la Cura, tub del registre del 
meandre sota carrer Bonavista. 

• Fuita d´aigua riera just alçada salze de terreny Singla. 
• Actuació per fer la connexió dels horts del pla de cal 

Tàpies al la xarxa de regadiu. Com està el tema? Cada 
cop ens anem apropant més a l´època que s´haurà de 
regar……. 

8. Punts de llum que ara no es fan funcionar (posar-los en funcionament): 
• Llums inici carrer Rocafort (parc Isidre les cabres)) fins a 

la cruïlla carrer Valentí Vintró. 
• Alguna dels punts de llum existents a l´àrea 

d´autocaravanes ( la que està més a prop de l´entrada 
just a tocar lloc buidatge aigües brutes). 

• Fanals del final del parc de la Planota (baixada escales, 
alguna de les transversals i sobretot alguna de les que hi 
han a tocar de la plaça final carrer Canigó que connecta 
amb carrer Pedraforca.                                              
        
        
        
        
  

9. Zona esportiva: 
• Referent a l´incompliment sistèmic de l´empresa que té la 

concessió de l´explotació del bar de la zona esportiva del camp 
de futbol/pavelló. Hauríem de saber perquè no se li exigeix al 
titular de la concessió  que compleixi el contracte.  

• Nou accés al camp de futbol pel carrer Diputació. S´ha 
d´adequar la vorera perquè l´accés sigui adaptat a minusvàlids. 
Volem obertura també els dies i horaris que  hi hagi 
entrenament, tant del camp de futbol com al pavelló. 
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• La persona que es vol contractar per fer tasques de coordinació 
en matèria esportiva  (pavelló i piscines). S´ha fet convocatòria 
pública. Com està el tema? Per què surt publicat abans que es 
notifiqui als diferents grups polítics? 

• Què sabem de la possibilitat d´actuació a l´àrea de les piscines: 
possible projecte de remodelació, nova pista de pàdel, 
arranjament de les tanques metàl·liques mentre no es fa altre 
cosa. 

 
 
El senyor Alcalde li demana al senyor Roda, que si vol fer tantes preguntes i si vol tenir 
la resposta al mateix ple, caldria que les portés per escrit perquè les puguin preparar, 
hi ha coses que no es poden saber al moment, si no s’hauran de contestar al proper 
ple. 
 
El senyor Ramon serra, diu que algues de les preguntes que li fa ja els hi ha contestat i 
com ha dit l’Alcalde li demana que si ha de fer tantes preguntes les faci per escrit 
abans per poder preparar les respostes, i que també podria venir regularment i ell li 
informaria. 
Contesta les següents. 
 
Sobre els punts de llum que no funcionen, els del carrer Roquefort si es refereix a la no 
va urbanització de les Generes, cap a l’Isidre de les cabres, es va decidir no encendre 
les faroles perquè no hi viu ningú. 
Sobre les obres inacabades, s’ha fet el requeriment al banc propietari de l’edifici, ara 
mateix no recordo l’estat de tramitació en que es troba. 
 
 
Pel grup de la CUP Aleix Solé fa  dos precs: 
 
- Que es va fer un curs de jardineria ecològica a l’Escola Agrària i de l’ajuntament no 

hi va anar ningú, demana que la propera vegada es tingui amb compte. 
- Que al tanatori falten cadires i l’espai no està del tot amb les condicions que hauria 

d’estar demanar que s’avisi a Fontanova. 
 
I fa les següents preguntes: 
 

1. Que es farà el 6 de desembre? 
2. En les resolucions d’alcaldia n’hi ha una sobre el pla especial de la benzinera, 

com està aquest tema? 
 
Respostes: 
 
L’Alcalde contesta que no s’ha entrat en el debat i es farà com sempre els treballadors 
que hagin de treballar, com guàrdies o personal ho faran. 
 L’expedient de la benzinera l’ha retornat la Comissió d’Urbanisme, per mancances en 
el projecte demanen que es completi i per tant s’ha retornat al promotor perquè 
compleixi els requeriments de la comissió. 
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Pel grup de CDC pregunta Mª Carme Alòs 
 

1. Ha vist que es paga la quota de la FMC es paga també la de l’AMC i la de 
l’AMI? 

2. Plaça Assemblea de Catalunya, es va dir que els tècnics havien fet un 
esborrany i que es començaria abans d’acabar l’any. 

 
 
Respostes 
 
A la primera pregunta si es paguen les 3 associacions. 
A la segona pregunta el projecte està fet, s’ha fet una reserva de crèdit i s’ha 
demanat la tanca. 

 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22:30 hores del dia 29 de novembre de 2016, 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 
 
La  Secretària................................................................................. Vist i Plau 

L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Sensat i Borràs       Llorenç Ferrer i Alòs 
 
 

 
 
 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que no s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió 
l’arxiu: PC013-1607/1129_dvd, atès que degut a una errada tècnica no ha quedat 
gravat l’audio. 
 
 
 
 
La Secretària 
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