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

DIA 19 DE JULIOL DE 2016 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 4/2016 
Dia: 19-07-2016 
Inici de la sessió: 20:00 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 
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 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia  19 de juliol 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  
4 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
ORDRE DEL DIA  
A. SECCIÓ DISPOSITIVA .................................................................................................................. 2 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESIÓ DEL DIA 31 DE MAIG DE 2016 ...................................................... 2 
2.- DICTAMEN DESIGNACIÓ SRA. M. CARME ALÒS I PINTÓ COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
DE NAVARCLES A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT ............................. 2 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ DETERMINACIÓ DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017 ............................. 3 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ XIFRES POBLACIÓ A 1-1-2016 ....................................................................... 4 
5. DICTAMEN APROVACIÓ DESAFECTACIÓ DE L’EDIFICI MAS AGUILAR COM A BÉ DE DOMINI PÚBLIC I 
PASSAR A BÉ PATRIMONIAL ..................................................................................................................... 5 
6. DICTAMEN RECTIFICACIÓ INVENTARI A 31-05-2016 ............................................................................ 8 
7.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL  EXERCICI 2015 ............................................................... 9 
8. DICTAMEN MODIFICACIÓ PLANTILLA PER LA REGULARITZACIÓ LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA .. 10 
9. DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PE 2 “ESTACIÓ DE SERVEI” 
D’INICIATIVA PARTICULAR INSTAT PER AVEL.LÍ PUIG REGUANT ............................................................ 11 

B. SECCIÓ DE CONTROL ............................................................................................................... 14 

MOCIONS .......................................................................................................................................... 15 

• MOCIONS PRESENTADES PER ERC ................................................................................................ 15 
1. MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VICTIMES 
DEL FRANQUISME .................................................................................................................................. 15 
2. MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES D’HIGIENE I ELS BOLQUERS PER A 
INFANTS I ADULTS .................................................................................................................................. 17 
3.- MOCIÓ PER UN NOU PAIS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT .............................................................. 19 
• MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP EN DEFENSA DE LA QUALITAT DEL NOSTRE ENTORN EN UN 
DELICTE MEDIOAMBIENTAL I RISC PER LA SALUT PÚBLICA, A LA COLÒNIA CLARASSÓ DE MONISTROL DE 
CALDERS ................................................................................................................................................. 20 
• MOCIÓ D’ALCALDIA SOBRE RENOVACIÓ DE CONTRACTES DE SERVEIS I ESTUDIS SOBRE 
POSSIBLES MUNICIPALITZACIONS.......................................................................................................... 22 

 
Desenvolupament de la sessió 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESIÓ DEL DIA 31 DE MAIG DE 2016 
 
Es va aprovar per UNANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 3 data 
31/05/2016. 

2.- DICTAMEN DESIGNACIÓ SRA. M. CARME ALÒS I PINTÓ COM A 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES A LA MANCOMUNITAT 
DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT 
 
ANTECEDENTS 
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1. En la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 22 de juny de 2015 
relativa al cartipàs municipal, es va aprovar la designació dels senyors Ramon 
Serra i Millat i  Josep Díaz i Leiva, a proposta dels grups municipals de SUMEM 
i CDC respectivament, com a representants d’aquest Ajuntament a la 
Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament. 

2. Vist l’escrit presentat pel portaveu de CDC senyor Josep Corrons en el qual 
demana es designi a la regidora Mª. Carme Alòs i Pintó com a representant 
d’aquest Ajuntament a la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament, en substitució del senyor Josep Díaz i Leiva. 

 
Fonaments de dret 
 

- Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, d’acord 
amb l’article 6è. als municipis de 5.001 habitants en endavant li corresponen dos 
representants, i la designació ha de ser adoptada per acord de Ple adoptat per 
majoria absoluta.  

 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 12 de juliol de 
2016.  Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR la designació de la regidora Mª. Carme Alòs i Pintó com a 
representant de l’Ajuntament de Navarcles a la Mancomunitat de municipis del Bages 
pel Sanejament. 
 
SEGON.- COMUNICAR  aquest acord a la Mancomunitat de municipis del Bages pel 
Sanejament. 

 
Votació: 
 
APROVAT PER UNANIMITAT dels 13 membres que formen la Corporació  
 

3.- DICTAMEN APROVACIÓ DETERMINACIÓ DUES FESTES LOCALS PER A 
L’ANY 2017 
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors estableix que les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local, aquestes dues festes locals i d’acord amb la normativa 
autonòmica seran fixades per Ordre de la Consellera Treball, Afers Socials i Famílies a 
proposta dels municipis respectius,  
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7135 del dia 6 de juny de 
2016 ’ha publicat l’Ordre EMO 137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017, és procedent doncs que 
l’Ajuntament de Navarcles aprovi la seva proposta de festes locals per a l’any 2017. 
 
Els dies proposats han de ser dos, no poden escaure’s en diumenge ni han de 
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen al calendari laboral publicat. 
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Tradicionalment les dues festes locals de Navarcles, han estat el dia 14 de febrer Sant 
Valentí, i el dilluns de la segona Pasqua. 
 
La Comissió Informativa Permanent en sessió de data 12-07-2016 ha informat 
favorablement la proposta de festes locals. 
    
Atès que la competència per a l’adopció de la proposta de festes locals és competent 
el Ple d’acord amb l’establert en l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juny,  
sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 
Aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- PROPOSAR  els dies 14 de febrer i 5 de juny com a festes locals del 
municipi de Navarcles per l’any 2017. 
 
Segon. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 

Intervencions 
 
Aleix Solé de la CUP, diu que com cada any el seu grup proposarà una esmena a 
la totalitat ja que consideren que les festes locals que aprova l’ajuntament no 
han de ser religioses, que una altra cosa són les festes religioses per tradició, 
però no és el mateix que les que proposa l’ajuntament,  per això el seu grup 
presenta una esmena a la totalitat i proposa com a festes locals de Navarcles per 
a 2017 el dia 8 de març dia de la dona treballadora, i el dia 17 d’octubre dia 
internacional d’eradicació de la pobresa. 
 
Sotmesa l’esmena a votació NO es va aprovar amb els 9 vots en contra de ( 5 
SUMEM, 4 de CDC) i 2 abstencions de ERC i ICV-E, i els dos vots a favor de la 
CUP. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació sense l’esmena, 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 - - 2 - - 2 
Abstencions - -  - - - 
 

4.- DICTAMEN APROVACIÓ XIFRES POBLACIÓ A 1-1-2016 
 
VISTA la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’Habitants a 1 de gener de 2016, tramesa pels serveis del Padró Municipal 
d’Habitants de la Diputació de Barcelona. 
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ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 81 del RD 2612/1996, 
de 20 de desembre, que modifica el Reglamento de Población y demarcación 
Territoriales de les Entidades Locales aprovat pel RD1690/86 de 11 de juliol, 
l’Ajuntament ha d’aprovar la revisió dels seus padrons municipals amb 
referència a 1 de gener de cada any i remetre els resums numèrics a l’Instituto 
Nacional d’Estadística (INE).  
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 12 de juliol de 
2016 aquest Alcalde eleva al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR la gestió del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2015 
essent la xifra de població del municipi de Navarcles referit a 1-1-2016:  5.988 
habitants amb el següent detall 
 
Total Habitants: 5.988 
Homes:       2.916 
Dones:     3.072 
 
Segon.- TRAMETRE certificat d’aquest acord a l’Instituto Nacional de 
Estadística, per la seva oportuna comprovació. 
 
Intervencions: 
 
Alcalde, explica que com ja es va repetint la població està estancada, s’ha reduït 
uns quants habitants respecte l’any anterior, que es pot explicar en la tasca 
continua de sanejament del padró . 
 
Votació: 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 

5. DICTAMEN APROVACIÓ DESAFECTACIÓ DE L’EDIFICI MAS AGUILAR COM A 
BÉ DE DOMINI PÚBLIC I PASSAR A BÉ PATRIMONIAL 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En sessió del Ple del dia 30 de novembre de 1988 es va aprovar l’execució del 
contracte d’opció de compra de l’edifici anomenat “Mas Aguilar”, situat a la plaça 
Aguilar de Navarcles, amb els propietaris Francesc Tragant Bertran i Rosa Puig 
Mitjans, per destinar-lo a Casal Cultural i Joventut. 
 
2. El document privat de compra venda va ser elevat a públic mitjançant escriptura 
pública autoritzada davant notari el dia 20 de juliol de 1989, i es va inscriure al registre 
de la propietat núm.2 de Manresa a favor de l’Ajuntament de Navarcles, al tomo 2.121, 
llibre 75 de Navarcles, foli 19, finca número 1.614-N. 
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3. L’esmentat edifici consta inscrit a l’inventari Municipal de Béns amb el número de 
codi 1INM13900016, amb la qualificació de bé de domini públic, sense cap servei 
públic assignat. 
 
4. Consta que des de la seva adquisició el 20 de juliol de 1989 l’edifici del Mas Aguilar 
no ha estat destinat a cap servei públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals, l’ article 24 determina que es pot procedir a la desafectació de 
béns de domini públic si durant un període de 25 anys no s’han utilitzat d’acord 
amb la seva afectació prevista, i que en aquest supòsit no s’ha de tramitar 
l’expedient previ a que es refereix l’article 20 del reglament i l’acord de Ple ha 
de ser adoptat per majoria simple. 

 
Considerant que es dóna el supòsit que s’estableix a l’article 24 del reglament de 
patrimoni dels ens locals, informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva 
sessió del dia 12 de juliol de 2016. 
 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DESAFECTAR el bé demanial consistent en l’edifici anomenat Mas Aguilar 
situat a la plaça Aguilar número 3 de Navarcles, que figura inscrit a l’Inventari de Béns 
amb el codi núm. 1INM13900016 de l’epígraf I.2.a), i que consta inscrit al Registre de 
la Propietat registre de la propietat núm.2 de Manresa a favor de l’Ajuntament de 
Navarcles, al tomo 2.121, llibre 75 de Navarcles, foli 19, finca número 1.614-N, per no 
estar destinat a cap servei públic des de la data de la seva adquisició, complint-se el 
supòsit que determina l’article 24.1 del Reglament de Patrimoni dels ens locals 
 
SEGON.-  DISPOSAR la pertinent modificació de l’Inventari de Béns, així com que es 
faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé, 
que passa a ser patrimonial. 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde pren la paraula i explica que la modificació de bé de domini públic a bé 
patrimonial ve motivat per poder gestionar de manera més àgil l’edifici, que amb 
l’alteració jurídica l’edifici continua sent propietat de l’ajuntament, l’únic que 
canvia és la seva situació jurídica a nivell d’inventari. 
L’Alcalde explica que la motivació d’aquest canvi es deu a que per part d’un 
empresari local li va plantejar la idea de portar a terme una activitat de caire 
turístic aprofitant el reclam de Sant Benet, el camí de Sant Jaume, i que es 
podria aprofitar que u privat hi desenvolupa una activitat per al mateix temps  fer 
una tasca d’informació turística, i la situació de l’edifici al nucli antic ajudaria a la 
seva revitalització. 
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L’activitat que es desenvoluparia tampoc ocuparia la totalitat de l’edifici per tant 
l’ajuntament encara podria disposar d’espai. 
 
L’alcalde manifesta que amb el Mas Aguilar cap grup polític te una proposta 
clara, ni el seu grup tampoc i que per tant es pot dir que amb una perspectiva de 
6 o 7 anys no s’hi farà res,  
 
Per això l’alcalde demana a tots els grups que hi votin a favor ja que el que es 
pretén és que l’edifici tingui una utilitat, revitalitzar el casc antic i que aquesta 
activitat que es desenvoluparà tingui un retorn cap al poble. 
 
 Intervé Conxita Padró d’ERC i manifesta que el seu grup no hi te cap inconvenient en 
votar a favor per desafectar l’edifici si bé demanaria a l’equip de govern el compromís 
de presentar als grups el projecte que s’hi vol fer i que el contracte no fos de molta 
durada. 
 
Intervé J.J Roda d’ICV-E i diu que el Mas Aguilar es va declarar bé d’interès local per 
tant s’entèn que ha d’anar encaminat a un ús públic, encara que no s’hipotequi res. 
Considera el seu grup que no hi ha cap presa per aquesta aprovació i es pot donar 
més temps. 
També diu que en la subvenció de turisme del FEDER es va demanar fer un passeig 
del carrer Monestir si es considerava que Mas Aguilar és tant important s’hagués pogut 
demanar pel Mas Aguilar. 
 
Intervé Eva Subirana de la CUP i manifesta que el seu grup considera que l’òptim fos 
que l’ajuntament iniciés un procés participatiu entre tots els veïns i veïnes, i que 
tampoc es veu clar que es pugui instal·lar un punt d’informació turística 
 
Intervé Josep Corrons de CDC i diu que el seu grup en el programa electoral es deia 
que pel Mas Aguilar es convocaria un concurs d’idees. Manifesta que el seu grup no 
està d’acord en canviar la qualificació jurídica per llogar-lo a una empresa. 
Tampoc entenen si com ha dit l’Alcalde el mas Aguilar és el principal pol turístic de 
Navarcles no es demani la subvenció de FEDER pel Mas Aguilar. 
Proposen que es convoqui un concurs d’idees perquè els ciutadans de Navarcles 
decideixin. 
 
Intervé Ramon Serra del grup de SUMEM i pregunta a la resta de grups si són 
conscients del que costa organitzar un procés participatiu/concurs d’idees, i també que 
es preguntin quanta gent ha participat en les processos que s’han fet fins ara del 
pressupost. 
En quan al reclam turístic el més potent és sant Benet, i la subvenció del FEDER no es 
podia demanar pel Mas Aguilar sis no es sap que s’hi vol fer, les obres de remodelació 
i consolidació de la coberta i la façana ja es van finançar amb un dels Plans Zapatero. 
I com ha dit l’Alcalde no hi havia cap proposta sobre la taula pel Mas Aguilar, i l’equip 
de govern entén que és una oportunitat i no es perjudica ni s’hipoteca el futur de 
l’edifici sigui quin sigui. 
 
Torna intervenir l’Alcalde per reiterar que no s’hipoteca res i que lamenta que les 
poques oportunitats que te Navarcles s’esbandeixin amb aquesta facilitat . 
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Per part de la CUP, Aleix Solé diu que poden compartir part del que ha manifestat 
l’Alcalde però que demanen que pel lloc i pel símbol que suposa Mas Aguilar no 
s’improvisi i e busquin respostes col·lectives i que amb 4 mesos per fer un debat 
col·lectiu n’hi hauria prou per saber on anar. 
 
Pel grup d’ICV-E el senyor Roda demana que no es culpabilitzi “als altres” grups si no 
s’aprova aquest dictamen i que el que demanen és més temps per estudiar propostes. 
 
Pel grup de CDC el senyor Josep Corrons, creu que si no s’aprova tampoc ha 
d’implicar que l’empresa hagi de marxar de Navarcles 
 
Després d’un ampli debat es va sotmetre a votació el dictamen amb el següent resultat 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, NO es va aprovar amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 - - - 1 6 
Vots en contra - 4 2 1 - 7 
Abstencions - - - - - - 
 
 

6. DICTAMEN RECTIFICACIÓ INVENTARI A 31-05-2016 
 
Atès que durant l’exercici 2015 s’ha procedit a l’elaboració de l’inventari per tal de tenir 
quadrats l’inventari de béns i el patrimoni que consta a la comptabilitat municipal. 

Vist el que disposa l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons el 
qual correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, rectificació i comprovació de 
l’inventari. 

Atès el que disposen els articles 100 i següents del Decret 336/1988 de 17 d’octubre 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 

Vist l’informe emès per la Secretaria d’acord a l’article 105.3 del Decret 336/1988 de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR l’inventari general de béns de la corporació actualitzat a 
31/12/2015 i formulada per la Secretaria, el resum del qual s’incorpora com a annex al 
present dictamen. 
 
SEGON.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 
 
 
Intervencions: 
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La Interventora explica que es sotmet a votació la rectificació de l’ inventari a 31-
12-2015, que s’havia aprovat el mes de març, i que suposa l’actualització i 
rectificació, altes, baixes i amortitzacions dels béns municipals. 
 
S’aprova per UNANIMITAT. 
 

7.- DICTAMEN APROVACIÓ COMPTE GENERAL  EXERCICI 2015 
 
El Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2015, un cop format per la intervenció, ha estat informat favorablement, per la 
Comissió Especial de Comptes en la reunió del dia 31 de maig de 2015. 

Havent estat exposat al públic, el Compte General juntament amb els seus justificants, i 
l'informe favorable de la Comissió, mitjançant anunci publicat al B.O.P de Barcelona de 
data 10/06/2016 i en el tauler d’edictes fins el dia 11/07/2016, complint amb el termini 
reglamentari establert de quinze dies, i 8 més, durant els quals no s’han presentat 
reclamacions. 

Fonaments de dret 

Procedeix de conformitat amb els articles 208 i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la 
seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això aquest Alcalde proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- APROVAR el Compte General de l'exercici de 2015, rendit per l’Alcalde, 
integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, segons consta en el seu informe 
emès el dia 31 de maig de 2016. 

SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d’allò que 
disposen els articles 208 a 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i com a 
conseqüència es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en l'article 212 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
Intervencions: 
 
Aleix (CUP) malgrat sigui un document tècnic també és polític en el sentit que 
demostra la gestió que ha fet l’equip de govern, i si es mira en detall es veuen 
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unes partides que ja són un clàssic, com és el de la línia del CAP, o l’skatepark, 
ens abstindrem 
Els altres grups van mostrar la seva conformitat 
 
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 
 
 

8. DICTAMEN MODIFICACIÓ PLANTILLA PER LA REGULARITZACIÓ LLOC DE 
TREBALL DE TRESORERIA  
 
ANTECEDENTS 
 
En data  26 de maig de 2016  l’Ajuntament de Navarcles rep una carta de la Directora 
General d’Administració Local, en la qual informa a l’Ajuntament que s’ha de 
regularitzar el lloc de tresoreria, atès que l’Ajuntament de Navarcles te classificada la 
Secretaria de 2ª i demana a la Corporació que adopti els acords necessaris per tal 
d’adaptar-se a la nova normativa que ha modificat l’article 92 bis de la Llei 7/85, de 2 
d’abril reguladora de les bases de règim local. 
 
L’Ajuntament de Navarcles te classificada la secretaria de 2ª no obstant el lloc de 
treball de tresoreria no figura creat en la plantilla, si no que les funcions de tresoreria 
les desenvolupa una funcionària de carrera de la mateixa Corporació amb capacitat 
per fer-ho,tal i com permetia l’apartat f) de l’article 2 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, 
de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Fonaments de dret 
 
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/195, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, com és el cas de l’Ajuntament de 
Navarcles, els ens locals amb Secretaria classificada en classe segona han de tenir 
obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc reservat a personal 
funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Això és així atès que l’article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, disposa que es reserva als 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, sense establir 
cap excepció, l’exercici de les funcions de: “a) La de secretaria comprensiva de la fe 
pública i l’assessorament legal preceptiu; b) El control i fiscalització interna de la gestió 
economicofinancera i pressupostària, i la compatibilitat, tresoreria i recaptació”.  
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 12 de juliol de 
2016. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
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ACORDS 

 
PRIMER.- MODIFICAR la plantilla de l’Ajuntament de Navarcles aprovada en sessió 
del 26-1-2016 i CREAR una plaça de personal funcionari d’habilitació nacional, tal i 
com es descriu: 
 
A)Personal funcionari 
1. Funcionaris d’habilitació nacional 
1.2 Subescala Intervenció-Tresoreria   Lloc: Tresorer/a Grup A1 
 
SEGON.- PUBLICAR aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR a la Direcció General d’Administració Local la creació i 
classificació d’aquest lloc de treball. 
 
Intervencions: 
 
Intervé la secretària explica que tal i com consta en el dictamen aquesta 
modificació ve imposada per la LRSAL que ha modificat la llei de bases de regim 
local i que ha suposat que els ajuntaments en els quals hi ha la plaça de 
secretaria de 2ª el que vol dir que hi ha també la plaça d’interventor que han 
d’estar ocupades per funcionaris d’habilitació nacional, també ho ha de ser la 
plaça de tresorer, per tant s’ha de crear una plaça de tresorer a ocupar per un 
funcionari d’habilitació nacional, sens que impedeixi que si no es cobreix, com 
probablement serà el cas, pugui ser desenvolupat per un funcionari de la 
mateixa corporació de forma accidental, com és ara des de fa 10 anys. 
 
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 
 
 

9. DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PE 2 
“ESTACIÓ DE SERVEI” D’INICIATIVA PARTICULAR INSTAT PER AVEL.LÍ PUIG 
REGUANT  
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data 14 de gener del 2016 amb RE 2016-000124 el senyor Avel·lí Puig i Reguant 
sol·licità l’aprovació del Pla Especial Urbanístic (PEU) del sector del PE2 “Estació de 
servei”, redactat per l’arquitecte Gil Orriols Puig, situat a la carretera BV-1221, pk. 35,9 
de Navarcles, que te com  objectiu aconseguir una ordenació que permeti la 
implantació d’una estació de servei i un magatzem de gasoil de distribució a l’engròs.  
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2. Consten com antecedents a aquest procediment,  la Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament (MP 21) del sector del PE2 “Estació de servei”, 
aprovada inicialment i provisionalment pel Ple de la Corporació en sessions del 27-11-
2013 i del 15-10-2014 respectivament i aprovada definitivament  en data 23 de gener 
del 2015 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central i publicada al 
DOGC núm. 6906 de data 06/07/2015.  
 
Amb aquesta modificació puntual es delimitava un sector de sòl no urbanitzable (sector 
PE2 Estació de servei) a la banda est de la carretera BV-1221, amb una superfície de 
11.534,51m2s, en el qual es diferencien dues zones urbanístiques (claus 7.3 i B.3), i 
en el qual el seu desenvolupament permetrà la ubicació d’una estació de servei i d’un 
magatzem de gasoil de distribució a l’engròs, amb un únic accés des de la rotonda 
preexistent. 
 
3. Per resolució d’Alcaldia número 2016/055 de data 24-2-2016 es va  APROVAR 
INICIALMENT el Pla Especial Urbanístic del sector PE 2 “Estació de Serveis” 
conforme  la documentació presentada a tràmit en data 14-1-2016. 
 
4. L’expedient va ser objecte d’informació pública durant el període d’un mes 
mitjançant anuncis publicats al BOPB del 4-3-2016, al DOGC número 7069 del 1-3-
2016 i al diari Regió-7 del 26-2-2016, i a la pàgina web de l’Ajuntament de Navarcles 
mitjançant edicte a l’e-tauler, extrems que estan acreditats a l’expedient. Durant el 
termini d’informació pública no es van presentar al·legacions segons queda acreditat a 
l’expedient pel certificat de secretaria. 
 
5. En data 19-5-2016 es rep resolució TES/ 2016 de 16 de maig  per la qual s’emet 
informe ambiental estratègic en el sentit de que el Pla especial urbanístic PE2 Estació 
de servei, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no 
té efectes significatius sobre el medi ambient i imposa unes condicions que haurà de 
complir el promotor. 
 
6. S’han demanat els informes preceptius a les administracions i organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials segons es detalla: 
 
Informes sol·licitats en data 2/3/2016 i que no s’han rebut, atès que ha transcorregut 
mes d’un mes des del finiment del termini per emetre l’informe procedeix seguir amb la 
tramitació de l’expedient.  
 

- Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  
- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Informe de mobilitat (Direcció General de Transports i Mobilitat).  
 
Informes sol·licitats i que s’han rebut: 
- Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 

Barcelona, informe favorable rebut en data 23 de juny de 2016 
- Departament d’Interior (Protecció Civil). Informe favorable data 19-5-2016.  
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7. En data 12-7-2016 el promotor Avel·lí Puig presenta en format paper 3 exemplars 
del Pla especial urbanístic PE 2 Estació de servei, redactat per l’arquitecte Gil Orriols 
Puig per la seva aprovació provisional, que incorporen  quatre articles en les normes 
urbanístiques (articles del 16 al 19), que recullen els condicionants de sostenibilitat i 
ecoeficiència, segons les prescripcions assenyalades en la resolució TES/2016, de 6 
de maig d’informe ambiental estratègic, i  que s’hauran de tenir amb compte en el 
projecte d’urbanització. 
 
8. Consten els informes favorables tècnics i jurídics per la seva aprovació provisional. 
 
Fonaments legals 
- Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost,  articles 67,69,78,i 80,85,89, 101 i 102, amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei d’urbanisme 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, 22, 23, 92 a 94 i 101 a 115.  
 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 
- Normes Subsidiàries de planejament de Navarcles, (NSP) aprovades definitivament 
en data 31 de maig del 2000 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb la 
incorporació de la Modificació puntual núm. 21 de les NSP esmentada en els 
antecedents. 
 
- Respecte a l’òrgan competent per la seva aprovació provisional correspon al Ple 
de la Corporació, segons l’article 22.1 c) de la Llei 7/85, de  2 d’abril reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL) amb el quòrum de la majoria simple al no estar inclòs en 
les matèries que requereixen quòrum qualificat article 47.2 LRBRL per no tractar-se de 
planejament general.   

Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 12 de juliol de 
2016. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial Urbanístic del sector PE 2 
“Estació de Serveis, instat pel senyor Avel·lí Puig i Reguant i redactat per l’arquitecte 
Gil Orriols Puig, que te com  objectiu aconseguir una ordenació que permeti la 
implantació d’una estació de servei i un magatzem de gasoil de distribució a l’engròs.  
 

SEGON.- LLIURAR L’EXPEDIENT complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la 
Catalunya Central, per la seva aprovació definitiva, tal i com determina  l’article 80 del 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost 
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TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al promotor del Pla especial PE2, senyor Avel·lí 
Puig i Reguant.  
 
 
Intervencions: 
 
Per part d’ERC la senyora Conxita Padró manifesta que si està tot correcte el seu grup 
no hi veu cap inconvenient. 
 
Per part d’ICV-E el senyor Josep Roda diu que deixant de banda prejudicis donat que 
hi ha informes pendents votaran en contra. 
 
Per part del grup de la CUP, el senyor Aleix Solés exposa que per un tema de 
coherència el seu grup considera que hi ha actuacions que han de tenir un resultat 
perquè en el seu dia es van fer coses molt malament i no es pot premiar a una 
persona que va actuar reclamant contra l’ajuntament, i que ha costat uns diners a 
l’ajuntament, considerem que no és correcte i votaran en contra. 
 
Per part del grup de CDC intervé Josep Corrons i manifesta que si està tot legal com 
es diu en el dictamen el seu grup votarà a favor. 
 
Per part del grup de SUMEM, el senyor Ramon Serra i diu que l’Ajuntament ha de 
complir la llei i no es pot prevaricar al revés, a més el seu grup considera que una 
benzinera és positiu per Navarcles, a l’expedient hi ha els informes tècnics i jurídics 
favorables, en quant als informes s’han demanat i si no són preceptius s’ha de seguir 
amb el procediment, l’administració no pot paralitzar el tràmit, per tant acaba dient que 
considera que d’aprovar el dictamen. 
 
 
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 10 
Vots en contra - - 2 1 - 3 
Abstencions - - - - -  
 
 

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 
2016/141 fins al 2016/179, un extracte de les quals han estat lliurades a tots els 
regidors juntament amb la convocatòria del Ple.  
 
ALEIX Solé demana aclariment sobre el decret pel qual es denega un 
empadronament, contesta la secretària, dient que era una petició 
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d’empadronament  i el contracte de lloguer no estava permès l’ús d’habitatge i a 
més s’empadronava una persona que no era la l’arrendatari. 
 
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. 
 

• Acord de la Junta de Govern Local de data 14/06/2016 aprovant el Pla de 
Seguretat i Salut presentat per Construccions F60 2012 SL per l’execució de 
les obres “Skateplaça Navarcles” 

• Resolució d’Alcaldia 2016/152 contractació amb caràcter temporal dins el 
projecte RUBIK a Juan Robles i Ramon Santamaria 

• Resolució d’Alcaldia 2016/168 nomenament com a funcionari interí categoria 
vigilant Grup AP al Sr. Jesus Tesghiti Martinez per substitució del vigilant titular 
que està de baixa 

• Resolució d’Alcaldia 2016/169 contractació en règim laboral no permanent a la 
Sra. Míriam Marcuello com a monitora aquàtica 

 

MOCIONS 

• MOCIONS PRESENTADES PER ERC 
 
Conxita Padró, portaveu del grup d’ERC va defensar les mocions presentades, quin 
text es reprodueix literalment: 
 

1. MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ 
JURÍDICA DE LES VICTIMES DEL FRANQUISME 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador 
Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 
contra la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim 
dictatorial de caràcter feixista i nacional-catòlic fins al 1978. 

Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les 
llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una 
persecució sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats 
culturals. 

Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra 
sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya 
entre els anys 1938 i 1975. Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, 
reclusions en camps de concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions. 

L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 
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L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents 
entitats memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a 
Catalunya, Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona 
(AVRFT), Associació Catalana d’Ex-presos polítics del Franquisme, Òmnium 
Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació per la Recuperació 
de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers 
d’Espanya a França, Associació de Memòria de Terrassa, Associació Ateos y 
Republicanos, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili 
Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del Banc de 
l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a la 
consideració de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una 
proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de guerra duts a terme 
per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975. 

Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra 
catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya 
(202-00029/11). 

Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic 
tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per 
causes polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol 
de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 
1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 
21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.” 

 

Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació 
de la nul·litat del procediment i sentència corresponents. 

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

 

ACORDS 

 
Primer. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels 
crims comesos per aquest règim.  
Segon. Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 
Tercer.- BANC ADN 
Quart. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics 
del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament 
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Europeu, al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de 
la memòria. 
 
Intervencions: 
 
Josep Joan Roda pel grup d’ICV-E, reitera la condemna del seu grup al que va ser un 
cop d’estat, d’uns militars contra una república democràticament constituïda. 
 
El grup de la CUP presenta una esmena d’addició i és afegir: “ 
 
Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament a la iniciativa del Banc d’ADN, de la 
Universitat de Barcelona per a la identificació de les persones desaparegudes a la 
Guerra Civil i donar-li suport mitjançant les següents mesures:  
- Difondre i informar del projecte del Banc d’ADN entre els ciutadans de Navarcles, de 
la manera que es cregui més oportuna, per tal de donar a conèixer la iniciativa. 
- Formar un treballador de l'ajuntament per tal que pugui informar als ciutadans sobre 
el Banc d'ADN, facilitant així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer‐se 
la prova d’ADN que ha de servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que 
en un futur es puguin exhumar.  
- Inserció d’informació d’aquesta iniciativa en els diferents elements comunicacionals i  
informatius locals (baner al web, butlletins informatius) 
 
 
Josep Corrons de CDC, va dir que el seu grup estava d’acord amb la moció i en relació 
a l’esmena s’hauria de veure si es pot fer. 
 
Ramon Serra de SUMEM, en relació a l’esmena va dir que l’Ajuntament té una plantilla 
justeta i no se’ls pot carregar de més feina i que consideren que tampoc pertoca a 
l’ajuntament fer aquesta tasca d’informació. 
 
Aleix Solé de la CUP diu que per formació vol dir que la persona que agafi el telèfon 
sàpiga de que va i pugui informar a la gent almenys del número de telèfon de la 
Universitat 
 
Votació: 
 
Es va sotmetre a votació amb l’esmena de la CUP i es va aprovar per UNANIMITAT  
 

2. MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES D’HIGIENE I 
ELS BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS  

 
El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una necessitat 
primordial i regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes de 
consum, la qual cosa comporta que un article sanitari indispensable per a les dones es 
converteixi en un producte de luxe. Aquest fet suposa una discriminació ja que es 
tracta de productes higiènics que eviten moltes infeccions i que són necessaris per a 
les dones des de l'adolescència fins a la retirada de la menstruació, és a dir, durant un 
període ampli de la seva vida. 
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Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material 
sanitari - estan gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder adquisitiu de 
les consumidores i representa una discriminació econòmica i social. En aquest sentit 
tant els productes d'higiene íntima femenina com els bolquers per a infància i adults 
també haurien de ser considerats productes de primera necessitat i obtenir un tipus 
d'IVA del 4%. 
 
Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i deuen ser considerats 
com a productes de primera necessitat. Ja en l'última pujada impositiva, al juliol de 
2012, van deixar de ser considerats com a objectes de luxe, IVA del tipus general (que 
pujava del 18% al 21%) a l'IVA del tipus reduït (que pujava del 8% al 10%) . Un fet que 
també va ser aprofitat pels fabricants d'aquests productes així com per les 
distribuïdores i comercialitzadores, per pujar els preus de venda al públic d'aquests 
productes de primera necessitat. 
 
Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes d'higiene 
personal,  i actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del 2012 era del 18%)  
equiparant-los als productes de luxe. Els bolquers tant pels infants per adults  són un 
producte de primera necessitat que té un impacte important en l'economia de les 
famílies  
 
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant de 
la societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea 
impedia aplicar l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió 
Europea pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats puguin aplicar la taxa que 
considerin als productes. Com, es demostra del pla d'acció per reformar aquest impost 
(COM (2016) 148 / F1). En aquest pla d'acció la mateixa Comissió Europea reconeix 
que; si bé les mesures de fiscalitat en l'en el marc comunitari necessiten aprovar per 
unanimitat, és imprescindible que el tipus impositiu d'aquests productes sigui 
harmonitzat. 
 
Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser 
considerats com a productes de primera necessitat així com les iniciatives 
comunitàries encaminades a harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de 
productes, és oportú, per tant, defensar un IVA superreduït per a les mateixes. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navarcles  
proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1) Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern espanyol a: 
 

a) Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir tipus 
de reduïts o superreduïts d'IVA per als productes de primera necessitat. 

 
b) Reconèixer, quant la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4% de l'Impost de 

Valor Afegit en els productes d'higiene íntima femenina més necessaris 
(compreses, tampons, copes menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents 
per a infància i adults. 
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2) Fomentar l’educació  efectiva-sexual als jovent als instituts. La formació que 

s’ofereixi en aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar amb aquella que 
ofereixen les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així com amb tots els agents implicats, 
com ara els centres de salut, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els 
Punts d'Informació Juvenil, els centres educatius i les Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes 

 
3) Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament 

Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la presidència del Parlament Europeu i del 
Congrés dels Diputats. 

 
Intervencions: 
 
Josep Joan Roda grup d’ICV-E, manifesta el seu suport a la moció, comparteix amb 
ERC que és un impost injust es tracten productes de primera necessitat com productes 
de luxe, per això votaran a favor. 
 
Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 

3.- MOCIÓ PER UN NOU PAIS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT 
 

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior 
en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel 
de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de 
l'estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de 
Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre 
Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir 
casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de 
Catalunya davant de la societat. 
 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en 
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces 
polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per 
entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.  
 
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil 
que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per 
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació 
de la corrupció. 
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta 
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar 
impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris. 
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navarcles  
proposa d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. L’Ajuntament de Navarcles exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en 
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta 
informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i 
reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Navarcles a les accions que tant el 
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per 
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 
 
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un 
nou país lliure de corrupció d’Estat.  
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Intervencions: 
 
La senyora Conxita Padró d’ERC manifesta que un país democràtic i  normal aquest 
senyor ja hagués dimitit i no caldria aquesta moció. 
 
El senyor Josep J. Roda expressa la seva conformitat i afegeix que a més  ens podem 
trobar que el senyor Daniel de Alfonso s’incorpori al seu antic treball de Magistrat a 
l’Audiència. 
 
Demana que es suprimeix l amenció a la dimissió del director de l’oficina antifrau ja 
que va ser cessat del seu càrrec per acord del Parlament. 
 
 
Intervé el senyor Josep Corrons que també va expressar la seva conformitat i també 
demana la supressió de la menció a la dimissió com a director de L’oficina antifrau ja 
que a dia d’avui ja no ho és.  
 
 
Votació: Es sotmet la moció a votació suprimint la menció a la dimissió del director de 
l’oficina antifrau  i es va aprovar per UNANIMITAT. 
 

• MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP EN DEFENSA DE LA QUALITAT DEL 
NOSTRE ENTORN EN UN DELICTE MEDIOAMBIENTAL I RISC PER LA SALUT 
PÚBLICA, A LA COLÒNIA CLARASSÓ DE MONISTROL DE CALDERS  
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El senyor Aleix Sole de la CUP demana si es pot donar la paraula als representants de 
la plataforma, el senyor Alcalde contesta que malgrat que en el ROM només està 
previst la intervenció d’entitats o veïns del municipi, no hi posarà cap impediment 
perquè pugui parlar el representat. 
 
Es vota en primer lloc la urgència per tractar la moció 
 
S’aprova per UNANIMITAT.  
 
Parla el representant i demana la implicació de l’ajuntament de Navarcles  
 
Intervencions: 
 
Van intervenir tots els grups municipals i tots van coincidir en que tal i com està 
plantejada i redactada la moció l’ajuntament de Navarcles no la pot votar, ja que 
no te capacitat jurídica. 
En tot cas s’hauria de fer una redacció més genèrica en la que l’ajuntament 
pugui manifestar el seu suport. 
 
El text que es proposa a votació és el següent: 
 
Atès que el deteriorament, degradació i el posterior enderroc de la Colonia Clarasó del 
municipi de Monistrol de Calders podria comportar un perill de contaminació al Riu 
Calders. 
 
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) feia notar “l’existència de residus sòlids 
al marge dret de la llera” i feia un requeriment de neteja d’aquests residus. 
Atès que hi ha evidències visuals que no s’ha recollit la totalitat de la Fibra de Vidre ni 
les 14 mil tones de residus que contemplava l’enderroc de la dita Colònia.  
Atès que això comporta contaminació al Riu Calders.  
 
Atès que la fibra de vidre està en nivell cancerigen 3 segons la OMS.  
 
Atès que el Riu Calders és per Navarcles i pel seu medi ambient un Riu a preservar 
ecològicament. 
 
El Grup Municipal de la CUP proposa al Ple Municipal els següents acords. 
 

1. Manifestar a l’Ajuntament de Monistrol de Calders  la nostra preocupació per la 
possible contaminació del Riu Calders degut a la degradació i enderroc de la 
Fabrica de la Colònia Clarassó. 

2. Demanar a l’Ajuntament de Monistrol de Calders,  que vetlli pel compliment del 
projecte d’enderroc i que s’eviti qualsevol tipus de contaminació del Riu 
Calders. 

3. Recolzar a l’Ajuntament de Calders en qualsevol acció que emprengui 
encaminada a preservar ecològicament el Riu Calders. 

 
Votació: 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels assistents. 
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• MOCIÓ D’ALCALDIA SOBRE RENOVACIÓ DE CONTRACTES DE SERVEIS I 
ESTUDIS SOBRE POSSIBLES MUNICIPALITZACIONS 

 
Es sotmet a aprovació la urgència de la moció, la qual s’aprova per UNANIMITAT 
 
La moció transcrita literalment diu: 
 
L’alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, sotmet a l’aprovació del Ple  els acords adoptats 
per la Junta de Portaveus en la reunió celebrada el 19 d’abril 2016, sobre 
renovació de contractes de serveis i estudis sobre possibles municipalitzacions  
i que són: 
 

ACORDS 
 
1. S’aprovarà la licitació del contracte de la recollida d'escombraries amb sistema de 
recollida porta a porta, amb una durada de 4 anys. 
 
2. S’aprovarà la licitació del contracte de  neteja d'edificis municipals amb una durada 
de 3 anys. 
 
3. S’aprovarà la licitació del contracte de manteniment de l'enllumenat públic amb una 
durada de dos anys. 
 
4. S'encarregà immediatament un estudi per analitzar el model de gestió de la neteja 
viària. L'estudi incorporarà l'anàlisi dels diferents models de gestió (directa i indirecta) i 
com aconseguir un servei qualitativament millor a l'actual. 
 
5. S'encarregarà immediatament un estudi per valorar la municipalització del servei 
d'aigua. 
 
6. S'aniran encarregant estudis per valorar la viabilitat econòmica de municipalitzar els 
serveis que actualment estan externalitats. S'aniran encarregant tenint en compte la 
data de venciment dels contractes, començant pel que venç primer i així anar avançant 
fins a tenir un estudi detallat per tots el serveis.  
 
Sotmesa a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde dona la paraula als diferents grups municipals demana que primer facin totes 
les preguntes i després s’aniran contestant agrupades depenen de quin regidor hagi 
de respondre: 
 
Preguntes formulades pel grup d’ERC 
 

1. Tema pintades a les partes, han anat pujant de to, es va dir de no fer res 
perquè s’entraria en una mala dinàmica i potser seria perjudicial, però han 
anat pujant de to, que es pensa fer? 

2. Tema piscines, hi han moltes queixes l’Alcalde ha contestat pel facebook 
però potser les hauria de contestar al ple. 
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3. L’edifici del KATNA del passeig Cervantes, la façana està malament, 
potser s’hauria de pol·lir i què s’hi pensa fer? 

4. Carrer Sant Bartomeu, la gent encara continua corrent-hi molt. 
5. Vorera del Baviera. 

 
Grup municipal d’ICV-E.  
 
En primer lloc formula un prec i és en la modificació de les dates dels plens, 
demana que hi hagi més antel·lació per poder-ho combinar. 
 

1. A la pàgina web on són els vídeos de les sessions del Ple ara no es 
troben. 

2. S’ha plantejat poder retransmetre els plens amb stremimng 
3. Els fangs del llac s’ha fer alguna actuació a l’ACA? 
4. S’ha convocat el PUOSC què ha demanat l’ajuntament? 

 
Grup municipal CUP 
 
Aleix Solé portaveu, 
 
També fa un prec sobre el canvi de data del ple, i diu que és indignants que 
primer es rebi la convocatòria de la comissió informativa, un dia abans, i 
després el whats canviant la data. 
 
Preguntes: 
 

1. Sobre l’estesa de la fibra òptica sembla que hi ha veïns que els hi ha fet 
l’estesa sense que els hi hagin demanat permís. 

2. Subhasta DRESCA com està? 
 
 
Grup municipal de CDC 
 
Josep Corrons portaveu, també fa un prec sobre la data de modificació del dia 
del Ple i diu que ja sabem que segons el ROM no es podria fer, no hi estem en 
contra de que es pugui fer però demanem que es faci amb consens i amb temps. 
 
Eduard padrós pregunta si hi ha prevista alguna modificació a les piscines. 
 
Mª. Carme Alòs fa dos precs: 
 
Primer adherir-se al grup d’ICV pel tema dels fangs del llac ja fa 11 anys que es 
va netejar i s’hauria de tornar a fer. 
Segon, en el darrer ple va demanar que es felicités al Dr. Carrera pel seu guardó i 
no me consta que s’hagi fet. 
 
Preguntes: 
 

1. Hi ha 23 municipis del Bages que s’han adherit a l’Agència de l’energia, 
per què Navarcles no 
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2. Com tenim el PAM,? Està vigent? 
3. Les bonificacions per la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria es 

modifiquen, o es treuen? 
4. I a la secretària pregunta si es poden consultar els decrets per internet. 

 
 La secretària contesta que de moment encara no. 
 
Josep Corrons pregunta: 
 

1. Quantes aportacions s’han fet per la rotonda 
2. S’han canviat uns fanals al carrer Nou 
3. Sobre l’estesa de la fibra òptica es demana permís a la gent? Ens consta 

que no s’ha informat a la gent. 
4. Quines propostes ha demanat l’ajuntament a les meses de concertació de 

la Diputació de Barcelona. 
 
Respostes de l’equip de Govern: 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
 

1. Sobre els fangs del llac, diu que s’ha de seguir un procediment i que 
l’Ajuntament ho està fent. 

2. Sobre el PUOSC, explica que la convocatòria que s’ha obert és una línea pel 
finançament despeses de  manteniment, no per inversions, i que els municipis 
rebent una quantia fixa depenen del nombre d’habitants. 

3. Respecte el tema de DRESCA, no se sap la data de la subhasta. 
4. En relació a l’edifici del KATNA és un clar exemple del que s’ha discutit abans 

sobre els béns de domini públic, si fos patrimonial segurament que ja s’hagués 
pogut fer alguna cosa és de domini públic i no es pot llogar. En quant al 
manteniment s’ha col·locat parquet i aniran algunes entitats com l’esbart, els 
escacs. 

5. Sobre la modificació de la data del ple, ha estat un cas excepcional, estem 
d’acord que s’ha d’avisar amb més temps. 

6. Sobre les meses de concertació, de moment la Diputació ens ha assignat 
380.000€ per remodelar les piscines (l’edifici, no els vasos de les piscines) i 
80.000e per la rotonda del Baviera. No obstant esperem rebre’n més i arribar 
fins els 500.000€ com la legislatura passada. 

7. Sobre l’Agència de la Energia, diu que de moment a Navarcles no surt a 
compte, l’únic servei que presta l’agència és el de l’estalvi, però Navarcles això 
ja ho ha fet i si s’han de pagar 500€ al mes i no es rep cap servei els números 
no surten. Creu que aquesta Agència ha de diversificar cap a altres serveis si 
no funcionarà. 

 
Pren la paraula la regidora d’Esports Laura Castell i respon a les preguntes:  
 

1. Sobre les queixes de les piscines: 
Diu que s’ha de tenir amb compte primer de tot que és una piscina “municipal” i no 
un club privat, que al final de la temporada es va fer una reflexió i es va veure que 
hi havia dos problemes: un el tema de l’accés, hi havia gent que entrava sense 
pagar aprofitant l’accés del pàdel, del bar, i l’accés de menors sense anar 
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acompanyats. Per llei s’ha de tenir controlat en tot moment quanta gent hi ha a la 
piscina i no es tenia, i dos) 50€ per temporada no cobreix ni de bon tros les 
despeses, d’aquí la necessitat de fer un control d’accés, perquè pagui tothom i per 
seguretat, reconeix que la gàbia no és gaire “agraciada” però que era la única 
solució possible, i de fet diu la regidora que funciona, d’entrada paga tothom i el 
nombre d’abonats  ha augmentat de 1.000 de l’any passat a 1.300. 
En relació al terra, s’ha preguntat a tècnics i només hi ha dues opcions, el que està 
col·locat és una de les opcions i està en bona estat, es va canviar fa uns deu anys. 
El tema de les ombres, no hi ha ombres perquè queden lluny de les piscines, es 
poden plantar més arbres però llavors no tindrem sol, i en qualsevol cas, ha de 
queda clar que tothom sota l’ombra i a prop de la piscina petita segur que no s’hi 
cap. 
Sobre l’aigua calenta, el dipòsit te una capacitat màxima i quan s’acaba necessita 
temps per tornar-se a escalfar. 
2. Respecte a la remodelació, de moment està sobre la taula s’han fet alguns 

dibuixos sobre un canvi de l’edifici, els vestidors. 
3. Sobre els plens que no hi ha el vídeo a la pàgina web diu que ho mirarà, que 

no ho sap. Però contesta que els pot robar penjats a you tube. 
4. Sobre la retransmissió dels plens via streaming es va mirar la legislatura 

passada i hi havia problemes tècnics que no ho feien viable però que no sap si 
ara es podria fer. 

 
Contesta el senyor Ramon Serra: 
 

1. Sobre el tema pintades, hi ha 2 coses, una d’ordre públic si es coneix a  la gent 
es pot intentar parlar amb ells i l’altra de neteja, les pintades que estona en 
façanes particulars és responsabilitat dels propietaris, l’ajuntament ha parlat 
amb tothom, en concret amb tres propietaris, i 2 ja estan arranjats i el tercer 
estan mirant com fer-ho perquè al ser un estucat no és gens fàcil. 

2. Sobre la velocitat al carrer a Sant Bartomeu queda pendent un troç de pintura  
3. Vorera del carrer Baviera, m'ho miraré i si convé ho solucionarem    
4. Sobre la fibra òptica no conec ningú que els hi hagin passat la fibra sense 

signar un paper, el que si que és cert és que és un paper que costa d’entendre, 
però fan signar. 

En aquest punt el senyor Alcalde informa que tots els edificis municipals estaran 
connectats amb fibra òptica. 
5. En quan al PAM, l’antic Pla Actuació Municipal, en l’actualitat ja no és vigent 

ara hi ha els Plans de Protecció Civil, integrats pels plans especials 
l’INFOCAT,(risc d’incendis), NEUCAT risc de nevades), INUNCAT (risc 
d’inundacions), l’ajuntament de Navarcles els te vigents. 

6. L’enllumenat del carrer Nou ara hem posat 7 fanals i la idea és posar-los a tot 
el carrer i també al carrer Ample, però esperarem a tenir la nova empresa 
d’enllumenat. 

7. Sobre les bonificacions de la deixalleria, la novetat és que la mancomunitat ha 
fet uns vals de descompte per la utilització de les deixalleries, aquest any 
segueix vigent el que s’estableix a l’ordenança fiscal bonificacions a la taxa 
d’escombraries de 6 i 12 vegades. 

8. Sobre propostes de la rotonda s’han rebut dos correus electrònics amb 4 o 5 
fotos. 
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Abans d’aixecar la sessió, la regidora Clara Mas pren la paraula i convida a tothom a la 
festa major els dies del 6 al 15 d’agost. 
El senyor Alcalde es dirigeix als presents i desitja un bon estiu a tothom 
 
 
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 19 de juliol 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 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu:           
PC010-1604/0719_dvd 
 
La Secretària 
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