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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 31 DE MAIG DE 2016 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 3/2016 
Dia: 31-05-2016 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 22.15 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 
Clara Puig i Mas 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Corrons i Cors  
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 
Cap 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia 31 de maig de 2016, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 3 
del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
 
ORDRE DEL DIA  

A. SECCIÓ DISPOSITIVA ............................................................................................................................... 2 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 29-03-2016 ......................................................................... 3 
2.- DICTAMEN MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/16 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS ............................................................................................................................. 3 
3.- DICTAMEN BONIFICACIÓ QUOTA ICIO PER LA LLICÈNCIA OBRES OMJ 03/16 A NOM D’INSTITUCIÓ 

BENÈFICA AMICS DELS AVIS .......................................................................................................................... 5 
4.- DICTAMEN MP NÚM. 23 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER LA IMPLANTACIÓ D’UN 

EQUIPAMENT SANITARI ................................................................................................................................ 6 
5.- DICTAMEN D’ADHESIÓ AL III PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE A LA COMARCA DEL BAGES 2016-
2020 .............................................................................................................................................................. 9 
6.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 4 DE JUNY, DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL 

(DASC) ......................................................................................................................................................... 10 

B. SECCIÓ DE CONTROL............................................................................................................................. 10 

• DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT CORRESPONENTS AL 1ER.TRIMESTRE 2016. ..................... 12 

MOCIONS.................................................................................................................................................. 12 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ICV-E ............................................................................................... 12 
1.- MOCIÓ PER DEMANAR PARQUING PER A BICICLETES I SENYALITZACIÓ VIAL SIMBÒLICA AL PARC DE LA 

PLANOTA..................................................................................................................................................... 12 
2.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I L’EMERGÈNCIA 

HABITACIONAL............................................................................................................................................ 13 
3.- MOCIÓ PER L’ACORD DE CIUTATS I POBLES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA................................... 16 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ERC.................................................................................................. 19 
4.- MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS ...................................... 19 
5.- MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES 

LLEIS CATALANES ........................................................................................................................................ 21 
MOCONS PRESENTADES PEL GRUP DE LA CUP............................................................................................ 23 
6.- MOCIÓ FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE POR ......................................................... 23 
7.- MOCIÓ PER INTRODUIR CRITERIS DE FISCALITAT RESPONSABLE EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA ........ 26 
8.- MOCIÓ PER UNA JARDINERIA ECOLÒGICA. ............................................................................................ 28 

PRECS I PREGUNTES.................................................................................................................................. 30 

 
Abans d’iniciar la sessió i a petició del portaveu de CDC, senyor Josep Corrons es fa un 
minut de silenci en record del veí de Navarcles traspassat recentment senyor Jaume 
Estrada. 
 
Desenvolupament de la sessió 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 29-03-2016  
 
Es va aprovar per UNANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 2 data 29/03/2016.     
 

2.- DICTAMEN MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/16 MITJA NÇANT CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- 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. 
 
2.- Vist el tancament de l’exercici 2015 i el romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals disponibles. 
 
3.- Vist l’Informe favorable de la interventora. 
 
4.- Informada la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data 24 de maig 
de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el que disposa l’article 177 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 i 8è de les Bases d’Execució del Pressupost 2016. 
 
Aquest Alcalde  proposa al Ple l’adopció del següents,   

 
ACORDS 

 

Primer.-  APROVAR INICIALMENT  l’expedient de modificació de crèdits 4/2016 per la 
modalitat de crèdits extraordinari i suplements de crèdit que seguidament es detallen: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 9200 62900 Material inventariable de petit import 0,00 3.000,00 3.000,00 

 

Total crèdits extraordinaris.......                    3.000,00 euros 
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2/ Suplement de crèdits: 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 1532 16000 Seguretat Social Brigada 65.500,00 49.939,69 115.439,69 

2 9200 35200 Interès de demora 1.000,00 5.000,00 6.000,00 

 

Total altes de crèdits.......                           54.439,69 euros 

TOTAL DESPESES QUE CAL FINANÇAR:  57.939,69€ 

 

FINANÇAMENT  

Partides ingrés 

Número Partida Nom Romanent general  

1 87000 Romanent despeses generals 57.939,69 

 

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 senyor Alcalde pren la paraula i explica que la partida més important d’aquest 
expedient és per fer front a un recàrrec de la Seguretat Social que s’han posat a 
l’ajuntament per un accident laboral. 
 
La senyora Conxita Padró d’ERC pregunta que són els 3.000€ 
 
L’Alcalde contesta que no pot precisar exactament li pregunta a la interventora que 
contesta que fa referència a material pel pavelló.    
 
Aleix Solés de la CUP demanar alguns aclariments en concret si el treballador te la 
incapacitat. 
 
Contesta l’aclariment la secretària i diu que el treballador li han aprovat la baixa per 
incapacitat total, és a dir per la feina habitual, l’import correspon a l’estimació que fa la 
Seguretat Social dels anys que el pensionista cobrarà i suposa el 35% del recàrrec que el 
treballador cobrarà de més respecte de la pensió aprovada. 
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Josep Corrons de CDC, pregunta si a més d’aquest recàrrec pot haver-hi responsabilitat 
civil i si aquesta està coberta per la pòlissa de l’ajuntament. 
L’Alcalde contesta que efectivament encara hi pot haver una reclamació per RC i que la 
pòlissa de l’Ajuntament ho cobriria. 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA  amb el 
resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 4 - 1 1 11 
Vots en contra  - - - - - - 
Abstencions - - 2 - - 2 
 

3.- DICTAMEN BONIFICACIÓ QUOTA ICIO PER LA LLICÈNCI A OBRES OMJ 03/16 A 
NOM D’INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS  
 
ANTECEDENTS 
 
La Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA) ha sol·licitat una bonificació de l’impost 
sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, d’import  2.842,03 euros, que correspon a la 
llicència d’obres OMj 03/16, concedida per la Junta de Govern Local de data 22 de març 
de 2016, per portar a terme les obres consistents en l’ampliació d’una edificació auxiliar 
en la residència d’avis de l’edifici situat al carrer Creueta núm. 51. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei reguladora de les Hisendes Locals en el punt 2 de l’article 103 estableix les 
bonificacions potestatives que sobre la quota de l’impost sobre construccions (ICIO) les 
ordenances fiscals poder regular, la lletra a) d’aquest article assenyala una bonificació de 
les construccions, instal.lacions i obres que siguin declarades pel Ple municipal, 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials. 
 
Atès que en l’article 6è de l’ordenança fiscal 1.5 reguladora de l’ICIO estableix una 
bonificació del 90% per aquest concepte. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia  24/5/2016 Aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DECLARAR d’interès especial i utilitat pública pel municipi de Navarcles de la 
llicència d’obres OMj 03/016 concedida a la Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA) 
per concórrer circumstàncies de caràcter social. 
 
SEGON.- APROVAR la bonificació del 90% a l’import de la liquidació provisional per 
l’impost de l’ICIO de les obres corresponents a l’expt. OMj 03/016, que ascendeix a 
2.842,03 euros, quedant una quota resultant després d’aplicar la bonificació de 315,78 
euros. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Institució i practicar nova liquidació tributària. 
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Intervencions  
 
 
L’Alcalde dóna la paraula als diferents grups municipals 
 
Conxita Padró per ERC manifesta que com ja han dit en anteriors ocasions malgrat 
consideren que la Fundació IBADA fa molt bona feina, entenen que és una fundació 
privada i que no són necessaris aquests descomptes. 
 
José J.Roda per ICV-E manifesta que el seu vot serà favorable. 
 
Aleix Solé per la CUP manifesta que el seu grup com en anteriors ocasions votarà en 
contra ja  que es tracta d’atorgar uns beneficis a una entitat que no deixa de ser una 
empresa, i no hi estan d’acord. 
 
Mª.Carme Alòs per CDC diu que el seu grup hi votarà a favor, exposa que la residència fa 
un bé al poble de Navarcles i que consideren que per la història de la fundació i els seus 
antecedents estan d’acord amb aquesta bonificació. 
 
Ramon serra pel grup SUMEM exposa que la Fundació és una entitat sense finalitat de 
lucre, que el servei de residència d’avis és un bé pel poble i que molts municipis ja 
voldrien tenir una residència d’avis gestionada per una fundació ja que assumir-jho per 
l’ajuntament és molt costós i sense dubte compensa practicar bonificacions a l’Impost 
d’obres. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA  amb el 
resultat següent:  
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 3 - 1 - 9 
Vots en contra  - - 2 - 1 3 
Abstencions - - - - - - 
 
El senyor Josep Corrons no vota per tenir un interès amb l’assumpte 
 

4.- DICTAMEN MP NÚM. 23 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT 
PER LA IMPLANTACIÓ D’UN EQUIPAMENT SANITARI  
 
ANTECEDENTS 

1. La modificació es motiva per la necessitat d’adaptar el planejament urbanístic 
municipal per tal de possibilitar la construcció d’un nou centre d’atenció primària (CAP). 
La modificació afecta a dues finques municipals qualificades actualment d’equipament 
comunitari, i on només s’haurà de canviar l’ús dominant previst el qual es proposa que 
sigui sanitari-assistencial. 

L’àmbit de la modificació és d’un àmbit discontinu conformat per dues finques urbanes 
amb una superfície total de 4.435 metres quadrats de sòl. 
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2. La modificació ha estat redactada pels serveis tècnics municipals, i els criteris utilitzats 
per aquesta modificació han estat: 

- Donar resposta a les necessitats del municipi 
- No crear noves qualificacions urbanístiques 
- No modificar els paràmetres de les qualificacions ja previstes en les NSP. 
- Utilitzar la clau C3 donada la seva polivalència d’usos dominants 
- mantenir l’edificabilitat i la ocupació prevista a les NSP 
- No reduir les possibilitats de futurs creixements de la zona escolar 
- No reduir els estàndards generals previstos pel planejament vigent. 

 
3. Informada la Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 24 de maig. 

Consideracions legals  
 
1. El planejament vigent són, les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Navarcles aprovades definitivament per la CUB en data 31 de maig de 2000 i el seu Text 
refós es va aprovar en la sessió de 28-9-2006 i publicat al DOGC de data 24-11.2006. 
 
2. Es compleixen els requisits dels article 96 i 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el nou Text refós de la Llei d’Urbanisme,(TRLU) amb les modificacions 
introduïdes per la llei 3/2012, de 22 de febrer. Així mateix, d’acord amb l’apartat 1 del 
referit article 97, queda justificada la oportunitat i conveniència de la modificació puntual. 
 
3. La tramitació d’aquesta modificació es seguirà d’acord amb el que s’estableix a l’article 
85 del Text Refós de la llei d’urbanisme, tal i com preveu l’article 96.1 segons el qual les 
modificacions de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta ales mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
4. L’òrgan competent per la seva aprovació inicial i provisional és el Ple de la Corporació 
d’acord amb el que disposa a l’article 85.1 del TRLU, amb el quòrum de la majoria 
absoluta, tal i com es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
5. S’incorpora a l’expedient l’informe de la secretària preceptiu per exigir l’aprovació 
quòrum qualificat  
 
Per tot el que s’ha exposat, aquest Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 

PRIMER. APROVAR INICIALMENT  la “Modificació Puntual número 23 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Navarcles, àmbit A. Lluís Companys i Passeig de les 
Fonts quin objecte és la implantació d’un equipament sanitari   de conformitat amb allò 
que determina l’article 85 del TRLU. 

SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  la “Modificació Puntual número 23 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles, durant el termini d’un mes, a 
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comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels anuncis 
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, al diari Regió-7, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament, http://www.navarcles.cat,  per tal que 
qualsevol entitat o persona interessada pugui examinar la documentació i presentar les 
al·legacions que estimi convenient, perquè així ho disposa l’article 85.4 del TRLU, i 
l’article 23 del Decret  305/2006, de 18 de juliol.  
 
TERCER.- TRANSCORREGUT el termini d’informació pública si no hi ha hagut 
al·legacions l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a provisional i es trametrà l’expedient a la 
comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central per la seva aprovació definitiva, 
tal i com preveu l’article 80.a) del TRLU. 
 
QUART.-  DETERMINAR que atesa la naturalesa i l’objecte de la modificació puntual és 
necessari sol·licitar informe als organismes oficials, següents: 
 

- Departament de Salut 
- Departament d’Ensenyament 
 

Tanmateix no és necessari donar audiència als ajuntaments dels municipis que limiten 
amb Navarcles, d’acord amb l’article 85.5 del TRLU. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR  el senyor alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris a l’efecte. 
 
Intervencions  
 
Pren la paraula Ramon Serra i explica que tal com ja es va informar als grups municipals 
es presenta una modificació puntual de les Normes que consisteix en permetre l’ús 
sanitari-assistencial a unes parcel·les de propietat  municipal situades entre l’Avinguda 
Lluís Companys i passeig de les Fonts, per poder-hi construir el futur CAP. 
Diu el senyor Serra que en aquest moment no es fa la cessió dels terrenys, només es fa 
la modificació de normes per tal que els terrenys tinguin la qualificació urbanística 
correcte, tampoc es canvia cap paràmetre urbanístic 
Diu el senyor Serra que és el primer pas d’altres que vindran properament. 
 
Conxita padró d’ERC mostra la seva conformitat. 
 
Josep J. Roda d’ICV-E mostra la seva conformitat i planteja que seria bo que es demanés 
l’opinió als usuaris. 
 
Aleix Solé de la CUP i pregunta que tot i que aquesta modificació es fa en vistes al CAP 
podria servir per alguna altra cosa. 
 
I demana que es facin reunions obertes al ciutadà i no reduir el debat a les quatre parets 
de l’ajuntament. 
 
Josep Corrons de CDC, manifesta que el seu grup d’entrada els hi sembla bé i que 
desitgen i esperen que després de nou o deu anys de donar-hi voltes finalment s’arribi a 
una decisió final. 
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Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 
membres de la Corporació, assolint el quòrum de maj oria absoluta exigit per la llei. 
 
 
 

5.- DICTAMEN D’ADHESIÓ AL III PLA COMARCAL D’IGUALT AT DE GÈNERE A LA 
COMARCA DEL BAGES 2016-2020  
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Bages va aprovar en la seva sessió del dia 4 d’abril de 
2016 va aprovar el III Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere Bages. Construïm una societat 
igualitària 2016-2020. 
 
Aquest Pla d’Igualtat es proposa com a instrument per aprofundir i avançar en les 
polítiques d’igualtat de gènere a nivell comarcal. És l’eina política que ha de contribuir a 
desmitificar la cultura existent respecte als rols de gènere, a visualitzar i abordar 
adequadament realitats com la violència de gènere, així com a minvar la reproducció del 
model patriarcal i les resistències a un nou model de relacions personals, comunitàries i 
socials, basat en l’equitat, per tal de construir una societat igualitària. 
 
Atès que l’Ajuntament de Navarcles considera que és d’interès aquest Pla d’Igualtat de 
Gènere. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 24 de maig de 
2016. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR L’ADHESIÓ   de l’Ajuntament de Navarcles al III Pla Comarcal 
d’Igualtat de Gènere Bages. Construïm una societat igualitària 2016-2020. 
 
SEGON.- DONAR TRASLLAT  d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
Intervencions  
 
Pren la paraula la regidora Sandra Palomino del grup SUMEM que demana el vot 
favorable de tots els grups per l’adhesió a aquest Pla d’igualtat que l’Ajuntament de 
Navarcles sempre s’ha adherit als que ha aprovat el Consell Comarcal. 
 
Conxita padró d’ERC manifesta que el seu grup hi votarà a favor. 
 
Josep J. Roda d’ICV-E diu que és un document tècnic i que entén que és un punt de 
partida i que li ha agradat la transversalitat de la proposta. 
 
Aleix Solé del grup de la CUP manifesta que el seu grup hi votarà a favor 
 
Josep corrons de CDC manifesta que el seu grup hi votarà a favor 
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Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 
membres de la Corporació. 
 

6.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 4 DE JUN Y, DIA DE 
L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC)  
 
El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4de juny 
dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar 
en valor el pes i la força de les associacions que actuen de l’àmbit de l acultura del paí. 
Enguany, des de la matèria de Cultura de la diputació de Barcelona, s’ha impulsat un 
reconeixement explícit a tota la xarxa d’associacions culturals de la demarcació de 
Barcelona, posant en valor la transcendència que han tingut i tenen per a tota la 
ciutadania, així com també per a la construcció i creixement social i identitari dels pobles i 
ciutats. 
 
La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festiva organitzat per 
la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va ser 
president de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 1872. Aquell certamen de tres dies va 
representar el moment de màxima esplendor per als cors catalans. 
 
Aquest 2016 serà el segon any en què es faran, a tots els equipaments associatius de 
Catalunya, unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del divendres 3 
de juny fins el diumenge 5. L’objectiu és acostar els ciutadans als ateneus, casals, 
casinos, orfeons, esbarts, locals castellers, centres d’estudis, cases regionals, o a 
qualsevol tipus de seu gestionada per associats, i fer-los partícips de les diverses 
activitats culturals que s’hi desenvolupen. 
 
El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una magnífica 
oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació de la tasca cívica 
de totes les entitats que, arreu del territori, fan una immensa labor de cohesió social, de 
promoció i de difusió de la Cultura. 
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Navarcles s’afegeix a la celebració del Dia de 
l’Associacionisme Cultural del proper 4 de juny de 2016, i es compromet a impulsar-lo per 
a que a partir d’ara sigui la data de referència per a gaudir de l’ampli ventall d’activitats 
que ofereixen totes aquestes associacions culturals, així com promoure llur creixement i 
consolidació. 
 
 

B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
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del número 2016/076 fins al 2016/140, un extracte d e les quals han estat lliurades a 
tots els regidors amb la convocatòria.  
 
Aleix Solé del grup de la CUP pregunta en relació al RA 128 en quin tràmit es troba el Pla 
especial de la benzinera. 
 
L’Alcalde pregunta a la secretària si pot informar exactament de  en quin punt es troba. 
La secretària contesta que mitjançant aquest decret es va donar trasllat al promotor del 
PE senyor Avel·lí de l’informe del tècnic d’avaluació ambiental dels serveis territorials de 
la Catalunya Central, en el qual es demanen que el promotor presenti una sèrie de 
documents, i també queda pendent l’informe de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
 

• RA 2016/069 prorrogant contractes laborals temporals contractades a l’empara del PIL 
2015: Antonio Lizana i Carme Jiménez. 

• RA 2016/076 contractació Ramon Costa, Antonio Garrido i Josep Sanclimens mitjançant 
contracte laboral d’obra o servei determinat a la brigada. 

• RA 2016/081 aprovar oposar-se i comparèixer al recurs 48/2016 interposat per Joan Sarri i 
Antonia Gonzalez contra acord de Ple de data 24/11/2015 

• RA 2016/082 contractació Eunice Zambrana mitjançant contracte per obra o servei 
determinat a temps parcial com auxiliar a l’escola bressol . 

• RA 2016/092 aprovació liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 
• RA 2016/102 contractació en règim laboral no permanent per obra o servei determinat al 

Sr. Jose Antonio Perez, pel servei de regadiu  
• RA 2016/103 contractació Judit Chinchilla per obra o servei determinat com auxiliar a 

l’escola bressol. 
• RA 2016/112 modificar la relació laboral dels senyors Antonio Garrido i Ramon Costa per 

un contracte de relleu per substitució dels treballadors que volen accedir a la jubilació 
parcial. 

• RA 2016/125 contractació per màxima urgència en règim laboral no permanent a 
Mohamed El Mire per obra o servei determinat a temps parcial com a conserge del teatre 
Auditori 

• RA 2016/129 Contractació laboral no permanent obra o servei determinat a Montserrat 
Fontcuberta com a tècnic d’esports pel projecte  “gestió equipaments esportius municipals 
Navarcles” 

 
Mª. Carme Alòs del grup de CDC pregunta sobre la contractació d’El Mire. 
 
L’Alcalde contesta que aquesta contractació s’ha fet per cobrir el temps  entre la 
contractació per substituir la baixa de la Nereida i també fins a la contractació dins el 
programa d’ocupació local d’un conserge. 
 
Josep J. Roda d’ICV-E pregunta quina durada tenen els contractes. 
 
Es contesta que depèn del contracte n’hi ha que són per substitució d’altres d’obra o 
servei determinat va en relació a l’obra o servei, la regidora Laura Castell contesta que 
s’ha de mirar cada cas. 
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• Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 1er.trimestre 2016. 

 
Per part de la interventora es dóna compte dels informes trimestrals de morositat 
 

MOCIONS 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ICV-E 

1.- MOCIÓ PER DEMANAR PARQUING PER A BICICLETES I S ENYALITZACIÓ VIAL 
SIMBÒLICA AL PARC DE LA PLANOTA  
 
Atès que l’actuació de millora realitzada al parc de La Planota ha significat que aquest tingui 
una major afluència d’usuaris. 

Atès que aquesta major afluència també ha significat un augment significatiu de cotxes i que 
alguns utilitzen espais no habilitats com a aparcaments. 

Atès que els que opten per anar amb altres mitjans menys contaminants i més respectuosos 
amb l´entorn es troben que no hi han espais habilitats per poder-los deixar amb certes 
garanties. 

Atès que els que opten per fer us de bicicletes han de buscar bancs o deixar-les directament 
al terra. 

Atès que hi han molts nens/nenes que utilitzen els camins de la perifèria del parc per anar en 
bicicleta, patins, patinets… 

Per tot això el grup d’ICV-E de l’Ajuntament de Navarcles proposa al Ple els següents  

ACORDS, 

1- Que els vigilants facin més acte de presència en els horaris de més afluència al parc 
per ordenar en la mesura del possible l´ús raonable dels aparcaments.  

2- Que es posin pàrquings per bicicletes o similars tant en les voreres exteriors com en 
llocs propers a les àrees d’esbarjo. 

3- Que en tota la perifèria del parc (que actualment usen nens per anar en bicicletes, 
patins, patinets…) es pinti una senyalització vial simbòlica perquè puguin jugar i fer-la 
servir. Així, podríem fer servir també el parc per usos de parc d´educació vial. 

4- Utilitzar aquestes senyalitzacions per, recolzat amb campanyes d´educació vial dels 
nens/nenes, aconseguir un millor coneixement en aquest àmbit per part del col.lectiu 
dels més petits. Així, també, les famílies tindran una eina que els pot ser útil per poder 
educar en matèria vial als seus fills. 
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Intervencions  
 
El senyor Ramon Serra regidor d’Obres, exposa que hi estan d’acord perquè respecte els 
punts 3 i 4 s’hauria de parlar amb els vigilants i també amb els Mossos d’Esquadra pels 
cursos de mobilitat. 
 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 
membres de la Corporació 
 

2.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CO NTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA I L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL  
 
L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa 
de les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més 
bàsiques. La seva traducció social als darrers 7 anys a Catalunya ha estat, segons el Consell 
General del Poder Judicial, 68.274 desnonaments, el 15% del total dels desnonaments 
executats a tot l'Estat espanyol. Només el 2015 es van produir 15.557 desnonaments, és a 
dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia. Centenars de milers de persones s’han vist 
excloses del dret a un habitatge. En els darrers deu anys el preu de la llum s’ha incrementat 
en un 83% i l’aigua una mitjana del 66%. El Síndic de Greuges, a l’Informe sobre la pobresa 
energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, documenta els impactes socials, sanitaris i 
mediambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació 
de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. A Catalunya 320.000 famílies es troben 
en problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics digne, enfrontant-
se a situacions de precarietat extrema i exclusió social, econòmica i residencial. 
 
Davant d’aquest context, els ens locals, infradotats de recursos, són les que reben en primera 
instància l’impacte social d’aquesta problemàtica i els que han hagut d’abordar-la 
incrementant els pressupostos dels serveis socials, els ajuts a les famílies per a fer front a 
lloguers o subministraments, adquirint parc públic d’habitatge o sancionat entitats financeres 
per incompliment de la funció social de l’habitatge. La manca de recursos dels governs locals 
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les 
immobiliàries al territori i els guanys dels operadors energètics (les tres grans companyes 
elèctriques (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han guanyat 56.000 milions d'euros 
durant la crisi) 
 
El govern de Catalunya als darrers tres anys va emprendre diferents iniciatives legislatives en 
el marc de la pobresa energètica , com el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es 
modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, la Llei 20/2014, del 
29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de 
crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum; i en l’àmbit de 
l’accés de l’habitatge , el decret llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària i 
la llei 14/2015 del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de 
normes tributàries i de la Llei 3/2012. Ara bé, és precisament en aquest àmbit competencial, 
el de l’habitatge on s’han perdut els darrers sis anys les oportunitats de desplegar de forma 
efectiva la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que establia els supòsits en 
què s'havia de considerar incompleta la funció social de la propietat, que requerien d’una 
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reacció pública per a resoldre les situacions irregulars que es poguessin produir, la gravetat 
de les quals ha quedat palesa amb l’afectació de drets fonamentals. La Llei del dret a 
l'habitatge va introduir l'acció pública en matèria d'habitatge, per a fer un pas transcendent en 
la defensa dels interessos col·lectius i dels drets individuals associats a l'habitatge. Avui cal 
de manera urgent desplegar-la normativament com una eina imprescindible per l’accés a 
l’habitatge. 

El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modificava la Llei 
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya que incloïa la definició de pobresa 
energètica, el protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas i la 
protecció contra talls de subministrament per famílies vulnerables entre novembre i març, i 
ajornament i mediació en relació al deute contret. 
 
El Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat i el Tribunal ha emès una 
sentència on declara inconstitucionals i nuls el paràgraf segon de l'apartat 6 i l'apartat 7 de la 
llei del codi de consum de Catalunya, reformat pel decret-llei. L'article 7 estableix que les 
unitats familiars que acreditin que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica, "restaran 
protegides de tall de subministrament entre els mesos de novembre i març, ambdós inclosos". 
També apunta que el deute que es pugui acumular s'ha "d'ajornar" i té "el dret de satisfer el 
deute pendent de manera íntegra o fraccionada entre els mesos d'abril a octubre següents". 
Aquest primer decret tot i que insuficient, donat que no es condonava el deute sinó que 
aquest es diferia, va ser un primer pas per abordar les situacions de vulnerabilitat. 
 
La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, fruit de la ILP impulsada per la PAH, l'APE i l'Observatori 
DESC, aprovada el juliol de 2015 per unanimitat al Parlament de Catalunya s'ha mostrat com 
un eina útil i eficient per garantir el dret a l'habitatge digne per a les famílies en risc d'exclusió 
residencial. 
 
El passat 29 d'abril, el Govern de l'Estat, en funcions, del Partit Popular va decidir posar un 
recurs amb suspensió cautelar al Tribunal Constitucional seguint la mateixa estratègia que 
amb les altres iniciatives legislatives citades. En el cas de la Llei 24/2015, una de les 
iniciatives amb major legitimitat social i política de la nostra democràcia, els preceptes 
recorreguts són: l’article 2 (procediment extrajudicial), l'article 3 (procediment judicial), l'article 
4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute), l'article 5 (lloguer social obligatori), l’article 7 
(cessió obligatòria), la disposició transitòria segona (lloguer social pels procediments en tràmit 
a l'entrada en vigor de la llei), la disposició final tercera (sancions per no fer lloguer o no fer-ho 
d'acord amb la norma), i la disposició addicional (cessió de crèdits). La impugnació de la part 
substantiva de l'articulat referit a l’assumpció de responsabilitat per part dels bancs i grans 
propietaris per a revertir l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, implica necessàriament una 
actuació decidida, valenta coordinada i liderada per la Generalitat per ampliar de manera 
immediata el parc públic de lloguer social i oferir una solució a les necessitats habitacionals 
urgents de la població.  
 
Segueix plenament vigent l’article 6 d’aquesta Llei, on es determinen un seguit de per lluitar 
contra la pobresa energètica. 
  

1. Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua, gas i electricitat. 

2. S’estableix la comunicació als serveis socials i la seva intervenció prèviament a la 
concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments. 



15 
 
 

3. Les administracions públiques han de formalitzar acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 

4. Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha 
de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3. L’empresa 
ha d’informar d’acord amb l’art. 17 de la Llei 22/2010. 

 
L’enorme alarma social provocada pel recurs, la incertesa i la indefensió d’administracions i 
ciutadania ha obligat el Govern de la Generalitat a convocar una cimera d’urgència per 
reaccionar davant el recurs el passat dimarts 3 de maig. 
 
El grup municipal d’ICV-E a l’Ajuntament de Navarcles, davant la gravetat que suposa els 
reiterats recursos d’inconstitucionalitat, per part del govern de l’Estat espanyol amb l’objectiu 
de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de 
vulnerabilitat energètica o d´exclusió residencial proposa al Ple l´adopció de les següents  
 
ACORDS, 
 
Primer.-  Rebutjar enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que fa 
referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que la 
Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge. 
 
Segon.-  Exigir el Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
Tercer.- Donar suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar I’emergència en I’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 
del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la  Generalitat, els ens locals i els 
grups promotors de la ILP i especialment els següents compromisos: 
 

1- Tramitar i aprovar una nova Llei urgent que garanteixi la cobertura que donaven els 
articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel govern central amb participació dels ens locals i les 
entitats impulsores de la ILP en la seva redacció.  

2- Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els Ajuntaments i el Grup 
promotor amb l’objectiu d’activar de forma immediata les mesures d’urgència que han 
de cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es creen els instruments per a 
substituir-los  

3- Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les 
companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015 de 
mesures urgents per fer front la pobresa energètica que inclogui la creació d’ajuts a 
fons perdut destinat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació de 
serveis. 

 
Quart.- Instar el govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de 
conservació aplicant l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret 1/2015 que 
permeten l'expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació. 
Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda residencial forta i 
acreditada. 
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Cinquè.-  Instar el govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària destinada a 
ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguer  
 
Sisè.-  Instar el govern de la Generalitat que s’exigeixi a les entitats financeres i als grans 
tenidors d'habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la Llei 
24/2015 
 

Setè.-Iniciar amb la màxima urgència els treballs per poder disposar de protocols amb les 
companyies subministradores, especialment aquella que opera sobre el servei municipal de 
subministrament d’aigua, d’acord amb el que preveu l’article 6 de la llei 24/2015.  
 
Vuitè.- Iniciar una campanya informativa que fomenti en els veïns i veïnes que siguin víctimes 
de talls indeguts que denunciïn a les companyies subministradores davant l’Oficina Comarcal 
al Consumidor per tal que pugui ser tramesa a l’Agència de Consum de Catalunya per poder 
iniciar els expedients sancionadors.  
 
Novè.-  Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat espanyol, als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a 
les empreses subministradores de serveis del municipi, entitats municipalistes, Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa Energètica, i l’Observatori DESC 
 
Intervencions  
 
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, Sandra Palomino i recorda que el Tribunal 
Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat d’alguns articles i per tant 
no es poden aplicar. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 
membres que formen la Corporació. 

3.- MOCIÓ PER L’ACORD DE CIUTATS I POBLES CONTRA LA  VIOLÈNCIA 
MASCLISTA  
 
Milers de dones viuen colpejades per les violències masclistes patint un gravíssim atemptat 
als seus drets humans. Atemptats que estant passant als nostres pobles i ciutats, a les llars, a 
l’espai comunitari i social de manera oculta, silenciada o fins i tot, consentida, infravalorada o 
menystinguda.  
 
Violències que tenen per finalitat infringir dolor, dominació i control sobre les dones i, que són 
fruït d’una ideologia masclista que porta, als milers d’homes que atempten contra les dones, a 
convertir-se en agressors i assassins. La creença profunda que mantenen els masclistes 
respecte a la seva superioritat i la identificació perversa amb un rol de gènere masclista, creat 
per la cultura patriarcal, és l’arrel del problema de la greu xacra social que afrontem. La 
situació és insostenible. No podem continuar assumint les violències i desenes de feminicidis 
cada any. 
 
Compartim la necessitat urgent d’abordar, des de les polítiques públiques, les arrels de la 
violència masclista. I ho fem des de la crítica a la manca de determinació de les institucions 
públiques per reconèixer en l’ordre patriarcal la causa de les violències contra les dones. 
L’organització  de la nostra societat en els treballs, en els rols de gènere, en la construcció de 
les identitats sexuals i en el reconeixement que obtenim en funció d’aquestes identitats, fan 
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que les dones quedin situades en posicions socials de desigualtat, privilegiant els homes 
només per la imposició d’un sistema ideològic i de valors arrelats en aquest ordre patriarcal. 
Patriarcat que no només no s’ha qüestionat prou, sinó que es reforça i perpetua amb 
polítiques conservadores. Venim d’una legislatura que ha desmantellat la igualtat, tant a 
Catalunya com a l’Estat Espanyol. L’austeritat ha degradat drets socials i civils i s’ha imposat 
des de l’exaltació d’un model de societat ultraconservador, retrògrada i masclista que tant 
deia que calia tancar escoles bressols per treure les dones mares del món laboral com que 
calia prohibir l’avortament.  
 
Cal despatriarcalitzar la nostra societat per poder superar les desigualtats i abordar de 
manera prioritària les polítiques públiques que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions 
dels drets humans de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere.  
 
Malgrat haver avançat de manera formal en els drets de les dones, la ideologia masclista no 
ha quedat relegada, sinó que s’expressa imposant terror, prenent formes de terrorisme 
masclista. 
 
Fa 11 anys de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures 
de Protecció Integral contra la violència de gènere i, amb ella, la creació dels jutjats 
especialitzats de violència contra les dones.  En aquests 11 anys, que ens hem anat dotant 
d’altres instruments legals pioners i referents al món; com la Llei catalana 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i d’instruments judicials, 
recursos, organismes i protocols d’atenció especialitzada; malgrat tot, han assassinat a 106 
dones  a Catalunya i a 699 dones  a tot l’Estat Espanyol. Dones assassinades per homes que 
eren parella o exparella, segons les xifres oficials, i que gairebé es dupliquen quan 
s’incorporen a les dades totes les dones assassinades per les violències masclistes.                                                 
 
En un sol any, el 2015, van interposar-se 129.193 denúncies per violència masclista a  
l’Estat , 18.514 denúncies a Catalunya . Xifres que donen una mostra de l’abast terrible dels 
atemptats masclistes sobre els drets humans de les dones. Ocultes en el silenci, en la no 
denuncia, en la soledat i l’aïllament i en el no reconeixement de patir-ne, tantes altres milers 
de dones que no acudeixen ni als jutjats ni a les comissaries.  
 
El moviment feminista i les organitzacions polítiques feministes hem fet tota la incidència 
política que hem tingut a les mans. Des de les institucions locals, impulsant i reforçant  (en 
solitud administrativa) polítiques compromeses amb la justícia de gènere, mentre l’Estat i la 
Generalitat retallaven els seus pressupostos. Des del carrer, confluint tantes i persistents 
lluites en una manifestació històrica el 7N a Madrid amb la que reclamàvem el Pacte d’Estat 
contra la violència masclista . Des dels instruments internacionals, exigint el compliment de 
les recomanacions a l’Estat del Comitè de la CEDAW de Nacions Unides. 
 
El Parlament de Catalunya ha aprovat en l’anterior legislatura més de cinc resolucions amb 
múltiples mesures per l’abordatge de les violències masclistes. Entre aquestes resolucions, 
dues vegades ha adoptat l’Acord Social i Polític contra la violència mascli sta  
comprometent al Parlament a convocar-lo en un termini que va exhaurir el 24 de març passat. 
Els Ajuntaments no podem permetre que el missatge a la societat sigui que no hi ha voluntat 
política per lluitar contra el terrorisme masclista. Cal que totes les institucions liderin juntes la 
lluita per eradicar les violències masclistes i per transformar l’ordre patriarcal que les sustenta.  
 
Els assassinats de totes les dones que, malauradament, s’han produït a casa nostra, són la 
trista constatació d’un estat d’emergència sobre el que cal actuar.   
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Diem prou. Els nostres pobles i ciutats volen garantir el dret de les dones a viure lliures de 
violències masclistes. Volem municipis lliures de violència masclista. Hem fet molt, però no és 
suficient. Cal fer molt més i millor.  
 
Per tot això, proposem al Ple l’adopció del següents  
 
ACORDS 
 
Primer.-   Condemnar els feminicidis i totes les expressions d e les violències masclistes  
manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència 
masclista, combatent des de l’origen els micromasclismes, sexismes i neomasclismes de la 
cultura patriarcal fins les agressions i atemptats contra la vida i els drets humans de les dones 
i persones amb identitats de gènere no heteronormatives.   
 
Segon.-  Instar el Parlament de Catalunya a convocar amb urgència la Taula per l’Acord 
Social i Polític per eradicar la violència masclist a en els termes que estableix la Resolució 
11/XI i incorporant el lideratge dels governs locals a través de les entitats municipalistes. 
L’eradicació de la violència masclista és una qüestió de país per Catalunya.  
 
Tercer.-  Instar el Govern de la Generalitat a impulsar i reforçar pressupostàriament les 
mesures  que preveuen la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i 
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes per: 
 

1- Garantir als Ajuntaments el finançament dels recursos d’atenció i prevenció com els 
SIE, els SIAD, les saturades i insuficients Cases d’Acollida i d’urgència, les dotacions 
d’habitatge de lloguer social 

2- Garantir la coordinació interadministrativa entre els cossos de seguretat i el programa 
de seguretat, la coordinació eficient entre els òrgans judicials i els serveis socials 
creant, per a aquests efectes,  les unitats de coordinació necessàries.  

3- Impulsar els recursos d’acompanyament i protecció a les dones víctimes en el seu 
procés de denuncia i judicial.  

4- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals 
que intervenen en els circuits de la violència masclista                      

5- Avançar en els instruments de valoració de risc i d’actuació davant l’agressor.   
 
Quart.-   Impulsar les mesures  de les Lleis d’eradicació de la violència i d’igualtat que actuen 
sobre les causes de les desigualtats de gènere; que les analitzen i en proposen instruments, 
com l’Observatori contra la violència masclista, la Sindicatura o els Grups de Treball de la 
Comissió Nacional  per una intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. Fer-ne el 
desplegament de les lleis  de manera coordinada amb els les Regidories d’Igualtat dels 
Ajuntaments, i de forma integrada des de tots els àmbits, educatiu, de la salut, judicial i  
seguretat, sobre els drets econòmics de les dones i les polítiques socials i sobre la 
comunicació, la publicitat i la producció cultural; de manera que incorporin la perspectiva de 
gènere i permetin un nou impuls de les polítiques d’equitat de gènere al país.   
 
Cinquè.-  Manifestar el rebuig al recurs del PP davant el Tribunal Constitu cional de la Llei 
17/2015 d’Igualtat  pel seu caràcter absolutament hostil contra els drets de les dones i les 
polítiques d’igualtat. Desenvolupar aquestes polítiques d’igualtat i els seus programes al 
marge de la possible suspensió de la Llei d’Igualtat que en pugui fer el Tribunal Constitucional 
un cop el govern del PP l’ha recorregut. 
 
Sisè.-  Demanar al Parlament de Catalunya la coordinació amb el món local  per garantir que 
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les dones, els consells municipals i comarcals de dones i les entitats feministes del territori, 
puguin participar en les recomanacions, informes i mesures objecte d’estudi, avaluació i 
proposta de la Taula per l’Acord Social i Polític contra la violència masclista.  
 
Setè.- Notificar aquests acords a les entitats municipalistes  FMC i ACM, a la Mesa del 
Parlament  i als grups polítics del Parlament de Catalunya , al Consell de Govern de la 
Generalitat de Catalunya , a l’Institut Català de les Dones  i a l´Associació de Dones de 
Navarcles (ADN).  
 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 
membres que formen la Corporació. 
 
 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ERC 

4.- MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI M ÍNIM DE MIL EUROS 
 
La portaveu d’ERC Conxita padró llegeix la següent moció: 
 
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir 
un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  

Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 
655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una 
persona per poder viure a les ciutats catalanes.  

Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen 
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als 
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta 
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del 
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE 
difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 
euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.  

És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba 
en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres 
estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb 
dignitat. 

Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades 
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem 
un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa. 

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL 
EUROS mensuals a 14 pagues. 
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Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, 
reduint així la pobresa i la desigualtat. 

Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat 
dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i 
l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat 
més cohesionada.  

Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de 
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a 
incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a 
microempreses i pimes. 

Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país 
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció 
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions 
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que 
viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navarcles 
recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de 
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. 

Segon.  L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests 
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, 
estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses 
subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el 
seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials. 

Tercer.  Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Intervencions grups municipals 
 
El senyor Alcalde dona la paraula als diferents grups municipals: 
 
Josep J. Roda d’ICV-E manifesta que el seu grup està d’acord en que es vagin teixint 
complicitats amb les empreses del poble, que és un camí de llarga durada i aquestes 
mesures són importants perquè actualment hi ha gent treballadora que és pobre. 
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Aleix Solé del grup de la CUP mostra la conformitat del seu grup. 
 
Josep Corrons del grup de CDC manifesta que consideren que el punt 2, sobre les 
empreses és una mica un brindis al sol, el seu grup entén que és una mesura difícil de fer 
per l’ajuntament que no te cap capacita, ni competència per influir amb les empreses i 
pregunta a la portaveu d’ERC com ho ha de fer l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde explica que des de l’Ajuntament ja s’han pres mesures en aquest sentit i que 
des de l’any de 2009 que es va establir com a salari mínim pels treballadors de 
l’Ajuntament de Navarcles en 925€, i que avui en dia pot ser només hi ha unes 10 
persones amb aquest sou. 
Respecte al 2n punt també considera que l’ajuntament poc i pot fer. 
 
La senyora Conxita Padró contesta que no es tracta d’exigir res si no en tot cas de 
recomanar. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 
membres de la Corporació 
 

5.- MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAM ENT DE 
CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES  
 
La portaveu d’ERC Conxita padró llegeix la següent moció: 
 

Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten 
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de 
Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes 
a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancat de 
legitimitat. 

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions 
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort 
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la 
suspensió  de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. 
Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del 
fracking  o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament 
contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.  

Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten 
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i 
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a 
la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que 
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar 
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l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la 
cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les 
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així 
com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a 
col·laborar amb els poders públics. 

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis 
que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves 
institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  

Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI 
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals 
del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a 
dipositari de la sobirania  i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta 
cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a 
les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navarcles  
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que 
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials. 

Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i 
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 

Tercer.  Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint 
l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant 
accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com 
buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge 
habitual. 

Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten. 
 
Cinquè.  Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de 
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Sisè.  Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
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Intervencions  
 
El senyor Alcalde dóna la paraula als diferents grups municipals. 
 
Josep J. Roda d’ICV-E exposa que ja es va aprovar una moció d’aquetes 
característiques, que en l’exposició de motius es fan uns judicis de valors i es donen per 
suposades coses, el senyor Roda  diu que no està d’acord amb l’argumentació que 
s’utilitza per arribar a la conclusió de la “judicialització de la política”, que manifesta que hi 
està d’acord però no en l’argumentari, és per això que manifesta la seva abstenció. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el 
resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 4 2  1 12 
Vots en contra       - 
Abstencions    1  1 
 

MOCONS PRESENTADES PEL GRUP DE LA CUP 

6.- MOCIÓ FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SE NSE POR 
 
El portaveu d ela CUP senyor Aleix Solé resumeix la  moció que sotmet a votació 
del Ple i quin text literal és el següent: 
 
“El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 
de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és 
sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.  

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels 
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la 
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu 
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dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per 
part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia 
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael 
Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments 
concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 
9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat 
mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació.  

Cal doncs que el poble i les institucions catalanes  deixem de supeditar-nos  a les 
decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal 
Constitucional, carent ja de legitimitat democràtica. Cal exercir la desobediència: per fer 
una truita, caldrà trencar els ous. 

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot 
aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple de 
l’Ajuntament de Navarcles l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la 
voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en 
contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, 
aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides 
democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als 
requeriments rebuts. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 

Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que 
desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu 
trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per 
haver dut a terme la seva funció de representació popular. 

Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions 
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, 
exigim al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané,  que ordeni als Mossos d’Esquadra que 
deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment que 
els arribi per part de l’Audiència Nacional en relació a la criminalització de l’activitat 
democràtica dels nostres ajuntaments. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i 
FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs 
de l’estat espanyol i francès.” 

Intervencions  
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El senyor Alcalde dóna la paraula als diferents grups municipals 
 
Conxita Padró, ERC les reprodueix la seva intervenció literalment per haver estat 
facilitada a secretaria: 
 
Respecte a l’acord primer, en relació al fet de no respondre als requeriments efectuats per els 
mossos d’esquadra en tant que actuen com a policia judicial, i tenint en compte que els 
requeriments van dirigits al representant de l’entitat i no a la corporació, pot ser objecte de la 
incoació d’un procés judicial per possible delicte de desobediència a l’autoritat. 
-       Respecte a l’acord segon, no hi ha res a dir ja que el punt es fruit d’una voluntat política. 
-       Respecte al tercer punt, poc més que dir que cal entendre-ho com una exigència no 
emparada en cap norma i manifesta una opinió de caire polític. 
-       Respecte al quart punt, en relació amb l’anterior dirigeix la seva actuació a emplaçar a 
administracions locals i autonòmiques a la desobediència, de la que ja s’ha assenyalat en el punt 
primer les possibles conseqüències.-       
-      Respecte al punt cinquè.- No hi ha res a dir. 
 
A nosaltres no ens agrada exigir res a ningú,i no volem exposar el Llorenç davant la justícia i el 
codi penal. 
 
 
Josep J. Roda, d’ICV-E diu en primer lloc que no tots els ajuntaments de Catalunya van 
aprovar les mocions de suport a la declaració del 9N del Parlament de Catalunya, ni totes 
les Diputacions la de Barcelona no a més s’ha de tenir amb compte que els diputats són 
aforats i els altres càrrecs electes no ho són. 
El senyor Roda manifesta que no la pot subscriure en tot el seu contingut i que 
s’abstindrà. 
 
El senyor Josep Corrons per part de CDC, manifesta que el seu grup està d’acord amb 
l’exposició que ha fet la portaveu d’ERC i que el seu grup votarà e contra. 
 
El senyor Ramon Serra, del grup de SUMEM manifesta que el tema que planteja la moció 
desobeir les lleis pot portar moltes conseqüències, i es pregunta quines lleis s’han de 
desobeir i quines no? l’equip de govern no pot prendre decisions que portin a un  atzucac 
al poble de Navarcles 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, no es va aprovar 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor   2   2 
Vots en contra  5 4   1 10 
Abstencions    1  1 
 
L’Alcalde pren la paraula i manifesta el seu agraïment personal als grups municipals que 
han pres la decisió pensant amb les conseqüències que li podria portar, també diu que 
l’ajuntament de Navarcles va ser requerit per l’Audiència i que l’Ajuntament ha contestat 
al requeriment 
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7.- MOCIÓ PER INTRODUIR CRITERIS DE FISCALITAT RESP ONSABLE EN LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA  
 
El portaveu de la CUP senyor Aleix Solé fa un resum  de la moció que sotmet a 
votació del ple i el text íntegre de la qual es tra nscriu: 
 
Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos 
mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una 
discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-
ne ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, 
pel que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els 
paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim 
organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres 
activitats contràries als drets humans i al bé comú  

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents actors 
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un major 
control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o 
evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 
a favor de que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les 
filials que tenen a cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el 
pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report) . En aquesta 
mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromès a que les empreses hagin de facilitat 
aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu limitació que només estaran 
obligades aquelles empreses que facturin més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta 
informació no serà d'accés públic. 

En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les 
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny 
de 2015, instant al govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus a 
paradisos fiscals.  

Els ajuntaments poden reduir l’impacta global dels paradisos fiscals i tractar de modular el 
comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través 
d’una major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en 
condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.  

Per aquests motius, l’Ajuntament de Navarcles es compromet a adoptar els següents  

ACORDS: 

Primer.- Declarar el municipi de Navarcles zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-
se a fer els passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les 
empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que 
utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau.  
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Segon.- Incorporar una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes 
públics municipals que estableixi que els licitadors, contractistes o subcontractistes o 
empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en 
paradisos fiscals (segons la llista de països elaborada per les institucions europees o 
avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat Espanyol) o fora d'ells i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de 
capital, frau fiscal o contra la hisenda pública. 
 
Tercer.- En totes les licitacions que la llei requereixi procediment obert dels contractes 
públics municipals les empreses licitadores declararan si compleixen la condició 
establerta en l'apartat segon. 
 
Quart.- En els termes establerts per la normativa aplicable, requerir l'empresa que 
manifesti tenir relació amb paradisos fiscals sense incórrer en les actuacions il·legals 
descrites en l'apartat segon, els moviments financers concrets i tots la informació relativa 
a aquestes actuacions i donar publicitat en el perfil del contractant municipal de què 
l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals. 
 
Cinquè.- En el supòsit que, formalitzat un contracte públic municipal, es verifiqui la 
falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 
relació financera o econòmica en un paradís fiscal en relació amb les acusacions 
descrites a l'apartat segon, es considerarà falta molt greu amb l'imposició de penalitat i, si 
s'escau, la resolució del contracte d'acord amb la previsió de l'article 223.f) del Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el text refós de la llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) i s'incoarà expedient de prohibició de contractar 
segons la previsió de l'article 60.2.c) TRLCSP per l'incompliment de clàusules essencials 
del contracte. 
 
Intervencions  
 
El senyor Alcalde dóna la paraula als diferents grups municipals 
 
Per part del portaveu de CDC senyor Josep Corrons s’exposa que consideren que són 
mocions que a la pràctica serveixen per ben poca cosa, i considera que serà difícil de 
complir. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el 
resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5  2 1  8 
Vots en contra       - 
Abstencions  4   1 5 
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8.- MOCIÓ PER UNA JARDINERIA ECOLÒGICA.  

 
 A continuació per part del portaveu de la CUP Alei x Solé defensa la moció que 
presenta el seu grup, quin text es reprodueix liter alment: 
 
Els espais verds municipals, parcs i jardins, tenen un funció clarament social ja que estan 
pensats en clau d'oci i recreació. El manteniment de tots aquests espais, per tant, és una 
tasca troncal en el dia a dia de qualsevol ajuntament. Aquest manteniment, però, es pot 
fer de múltiples maneres, des de l'ús intensiu de productes químics de síntesi 
(fertilitzants, herbicides, etc.) fins a una pràctica de jardineria ecològica. 
 
És precisament el maneig ecològic el que està guanyant terreny en molts ajuntaments 
que han decidit no utilitzar herbicides amb glifosat en el manteniment de parcs i jardins 
públics. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen 
efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient. Sense anar més lluny, el glifosat ha 
estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement 
cancerigen per als humans. 
Creiem, però, que cal anar més enllà de la prohibició d'herbicides tòxics i abandonar del 
tot la jardineria convencional i les pràctiques associades a aquest tipus de maneig per 
avançar cap a una jardineria ecològica en un sentit integral. És per això que l'Ajuntament 
de Navarcles es compromet a adoptar els següents ACORDS: 
 

Primer.- Fer la transició cap a un model 100% ecològic en el manteniment dels 
parcs i jardins municipals en el termini no superior a 6 mesos. 
 
Segon.- Durant aquests 6 mesos donar la formació necessària als treballadors de la 
brigada encarregats de desenvolupar les tasques de jardineria. 
 
Tercer.- Informar a la ciutadania en el proper butlletí municipal sobre aquesta 
decisió.  

 
Intervencions  
 
Per part del Grup d’ERC, la senyora Conxita Padró diu que li sembla bé però que per 
portar a terme tot el que diu la CUP es necessitaria més gent. 
 
Per part del grup d’ICV-E es presenta una esmena a la moció, que es transcriu 
literalment: 
 
 1. Que es deixi d’utilitzar el glifosat i altres herbicides igualment tòxics, a Navarcles, en els seus 
espais verds i via pública , trobant les alternatives ecològiques més adequades i respectuoses 
amb la salut de les persones i del medi ambient. 
 
2. Que hem de substituir l'ús d'herbicides, per mètodes no contaminants, que no danyin a la salut 
ni el medi ambient. 
 
3.Que s’han d’iniciar els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria ecològica 
gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les podes 
excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives. 
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4.-Que per qüestions de salut pública i per tal de evitar l’ús d'aquest tipus de productes perjudicials 
a jardins privats, vivers de plantes i zones sota responsabilitat no municipal es faran campanyes 
de conscienciació i jornades informatives dirigides als propietaris de jardins privats i als 
professionals viveristes. També s’ha d’incloure necessàriament a les escoles, ja que allà fan servir 
els horts en la seva línia de pedagogia. Parlem també, i per què no?, de la vorera que cadascú té 
al davant de casa seva (una cogestió que implica participació i corresponsabilitat) 
 
5. Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per entitats com per 
particulars, referents a l’aplicació del glifosat i d’altres herbicides. 
 
6,-Que es facin analítiques periòdiques a les aigües de totes les fonts, manantials o qualsevol curs 
de   l’aigua del que pogués fer-se captació d’aigua pel consum públic del poble a dins del terme 
municipal de Navarcles o fora d’aquest ( cas de l’aigua de la Font Calda ) per tal de tenir un 
diagnòstic acurat de la realitat del que estem bevent. Buscar específicament traces de glifosat o 
d’altres químics tòxics. 
 
7,-Que es porti un registre dels controls analítics de les aigües i que aquest sigui d’accés per a 
tothom. Habilitar un apartat específic a la web de l’ajuntament i publicitar igualment al Butlletí 
d’informació municipal. 
 
 
8. L'Ajuntament de Navarcles es dirigirarà als ajuntaments de la comarca sol·licitant que prenguin 
mesures en la mateixa línia. Això contribuirà a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb 
l’efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal (el freàtic no entén de termes municipals i 
moltes de les fonts o rius dels que bevem aigua no neixen al terme municipal de Navarcles). 
 
El senyor Alcalde intervé per dir que més que una esmena sembla una altra moció. 
 
Intervé el portaveu de CDC Josep Corrons, i en quan a la moció de la CUP també diu que 
els hi sembla bé però que el termini de transició  de 6 mesos creuen que no es podrà 
complir i potser seria millor no posar-ho. 
 
En quan a les esmenes que ara ha presentat el senyor Roda, no ha donat temps per 
llegir-les. 
 
Intervé el portaveu de SUMEM, Ramon Serra i diu que en tot cas s’hauria de clarificar 
quin model de poble es vol, per una part que no hi hagin herbes, i per una altra part que 
per eliminar les herbes no es facin servir herbicides, diu el senyor Serra que això és 
bastant incompatible a no ser que l’ajuntament dupliqui o tripliqui la brigada només per 
tallar herbes. 
 
Es va obrir un ampli debat en el que van intervenir tots els grups municipals sobre quins 
sistemes es poden utilitzar per evitar l’ús dels herbicides per matar les herbes i a la 
vegada mantenir el poble net d’herbes, finalment i respecte a la moció presentada per la 
CUP i les esmenes d’ICV-E es va arribar a un consens sobre els acords a adoptar i es va 
aprovar per UNANIMITAT el següent: 
 
1.- Substituir l’ús d’herbicides per mètodes no con taminants que no danyin ni a la 
salut ni al medi ambient. 
 
2.- Demanar assessorament extern a experts, entre e lls l’escola agrària de Manresa, 
abans de final d’any. 
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PRECS I PREGUNTES 

 
Preguntes que formula la portaveu d’ERC Conxita Pad ró 
 
1) Què es fa amb els coloms? 
 
Contesta la regidora de Sanitat, Sandra Palomino i explica que controla les plagues de 
coloms és difícil que les estadístiques de l’any 2015: 122 coloms caçats i del 2016: 161. 
Anuncia que a partir d’ara ja no es caçaran més coloms i que per controlar el creixement 
s’aplicarà una altra procediment que és la esterilització a través del pinso que se’ls hi 
dóna. 
 
2) Velocitat del carrer Sant Bartomeu es podrien fe r voreres més amples per 
estrènyer el carrer i evitar que els cotxes corrin?  
 
Contesta el regidor Ramon Serra i diu que es va fer un registre de velocitat i els cotxes no 
superen els 40/45 km/hora, no és viable fer voreres més amples, el carrer Sant Bartomeu 
ja és prou estret. 
 
3) aparcament del camp de futbol i el pavelló. 
 
Felicita a la gent del bàsquet.............................  
 
4) Al costat de la deixalleria hi ha moltes herbes i també brutícia 
 
Contesta regidor Ramon Serra, diu que es neteja periòdicament que ara no li consta que 
estigui brut, passa en algunes ocasions que la gent si troba la deixalleria tancada ho tira a 
fora i normalment els encarregats de la deixalleria ho recullen, però que s’ho anirà a 
mirar. 
 
5) Plaça del pavelló per quant està previst que es facin les obres? 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que està prevista per després de la Selènika. 
 
Preguntes que formula el grup d’ICV-E 
 
1) La cuina de l’escola se sap si queda excedent de  menjar, tenim dades se sap què 
es fa? Pot utilitzar la cuina les entitats? 
 
Sobre s hi ha excedent de menjar no es tenen les dades, en principi no n’hauria de sobrar 
perquè porten les racions que s’han demanat pel dia, però en to cas no se sap que es fa 
amb el sobrant. 
 
Respecte a la utilització de la cuina el senyor Alcalde diu que és un tema delicat, s’ha de 
gestionar bé i se’n pot parlar. 
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2) Qui decideix els temes de mobilitat? 
Contesta el regidor Ramon Serra i diu que ell mateix que és el regidor delegat i el cap 
dels vigilants i la Gemma de serveis tècnics. 
 
3) Sobre la pàgina web caldria canviar el disseny, actualitzar-la i posar-hi més 
continguts com la convocatòria del Ple. 
 
Contesta la regidora de Noves Tecnologies, Laura Castell i diu que s’hi està treballant en 
el nou disseny. 
 
Preguntes que formula el grup de la CUP 
 
1) Sobre el Portal de la Transparència si l’ajuntam ent ha complert amb tots els 
paràmetres 
 
Contesta la secretària i informa que l’ajuntament té a la seva pàgina web un link amb el 
portal de la transparència que ha creat la Generalitat on consten tots els ítems que 
estableix la llei, i fins i tot hi algunes coses que directament ho capturen des dels 
departaments on nosaltres enviem la documentació. 
 
Preguntes que formula el grup de CDC 
 
1) Sobre les obres previstes en el pressupost quin és el seu estat d’execució 
 
Contesta el regidor Ramon Serra, regidor d’Obres: 
 
- carrers s’ha fet un pla amb 3 actuacions: Reasfaltats , es farà en funció del pressupost; 
Nous asfaltats  es preveu el carrer Aragó, carrer que connecta amb Mn.Àngel i carrer 
Ubac, carrer dels Plans; tapar forats 
 
- rotonda s’han de presentar propostes. 
- Assemblea de Catalunya, serveis tècnics estan dibuixant, esperem a finals d’any tenir-
ho fet. 
- Enllumenat, l’enginyer ha demanat pressupostos per l’enllumenat del carrer Nou. 
 
2) Concurs enllumenat com està 
 
S’està redactant els plecs tècnics 
 
3) en quin punt està el tema de la fibra òptica? 
 
Contesta l’Alcalde diu que per part de Telefònica ja s’ha presentat el Pla de desplegament 
que preveu un 25 o 30% de la població,  
 
4) s’ha encarregat l’informe a la Diputació sobre l a gestió de l’aigua? 
 
Contesta el senyor Ramon Serra i diu que no que estava pendent d’una informació de la 
Diputació per poder fer la petició. 
 
5) recollida selectiva com està 
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Contesta Ramon Serra i diu que s’està treballant amb l’empresa assessora i suposa que 
aviat presentaran la proposta. 
 
Pren la paraula la senyora M. Carme Alòs i pregunta sobre el tema de la publicitat al 
Pavelló com està: 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que s’ha de fer una reunió amb els usuaris club bàsquet i 
club hoquei ja que els dos tenen opcions diferents, el que està clar és que serà 
l’ajuntament qui marcarà com han de ser els planells etc perquè hi hagi una unitat.  
 
La senyora M. Carme Alòs fa un prec i diu que fa un setmana el Dr. Josep Mª Carrera va 
rebre la distinció de l’acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, i demana 
que es faci arriba la felicitació de part del Ple de Navarcles. 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió 
essent les 22.15 hores del dia 31 de maig 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 s’incorpora com a part integran t de l’acta de la sessió l’arxiu:          
PC009-1603/0531_dvd 
 
La Secretària 
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