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

DIA 29 DE MARÇ DE 2016 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 2/2016 
Dia: 29-03-2016 
Inici de la sessió: 20:00hores   
Fi de la sessió: 21:00 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 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia 29 de març 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  
2 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 26-01-2016 .................................................................... 2 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS .......................... 2 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL ................................................................................................................................................ 4 

B. SECCIÓ DE CONTROL .......................................................................................................................... 6 

MOCIONS ............................................................................................................................................... 6 

1.- MOCIÓ EN DEFENSA QUALITAT RIU CALDERS, .................................................................................... 7 
2. MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DEL PORTAL DE L’AGULLA. ............................................................... 8 
3. MOCIÓ PRESENTADA PER ERC DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER 
FORNT A LA CRISIS DELS REFUGIATS. ..................................................................................................... 10 
4. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES A LA DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D’ANOIA, PER 
L’ASSOCIACIÓ “XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT” .............................................. 12 
5. MOCIÓ PRESENTADA PER CDC DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERS EXTERIORS
 ............................................................................................................................................................... 14 

PRECS I PREGUNTES ............................................................................................................................. 15 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 26-01-2016 
 
Es va aprovar per UNANIMITAT l’acta de la sessió ordinària número 1 data 
26/01/2016.     
Josep Joan Roda fa esmenes inicials pel grup polític ICV-E 
Josep Corrons demana es numerin les pàgines de l’acta 

2.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 
 
ANTECEDENTS 
 
Atesa l’existència de factures que figuren a la relació F/2016/3 i annex adjunt per 
import de 18.168,42 euros, presentades per diferents regidories, corresponents a la 
prestació de serveis, subministraments i treballs diversos acreditats per diferents 
proveïdors d’exercicis anteriors, com a conseqüència de la realització de despeses 
sense consignació pressupostària pel conjunt de la despesa, i d’acord amb l’annex que 
s’adjunta al present. 
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Aquestes factures han estat degudament conformades per la regidoria corresponent i 
reuneixen els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la Corporació 
les aprovi i reconegui el crèdit que representa.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En l’article 18è. de les Bases d’execució del pressupost relatiu als requisits previs a 
l’aprovació de les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o cap 
de servei corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 
 
Atès l’article 173 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, respecte de l’exigibilitat de les 
obligacions prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en concert, 
l’apartat cinquè de l’esmentat precepte, que estableix que no es podran adquirir 
compromisos de despesa per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en 
l’estat de despeses. 
 
Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del títol sisè 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 article 50 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sobre la competència del Ple de la 
Corporació per reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 22/03/2016, 
aquest Alcalde - President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Reconèixer les factures que figuren a la relació F/2015/3 i annex adjunt, per 
import total de 18.168,42 euros, la prestació de serveis, subministraments i treballs 
diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades 
oportunament pel tècnic i regidor de l’àrea, als efectes d’imputar-les a les partides del 
pressupost 2016. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA amb el resultat 
següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 - - 1 1 7 
Vots en contra - - - - - - 
Abstencions - 4 2 - - 6 
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3.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE FITXERS 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Navarcles te creats cinc fitxers que contenen dades personals: 
XISSAP, (tramitacions d’expedients de Serveis Socials), ASGEL (Assistència en la 
gestió econòmica local), XALOC (intermediació laboral entre demandant de lloc de 
treball i empresa), DRAG _Dispositiu de recursos per agents, PMH (Gestió Padró 
Municipal d’Habitants) PMT (Gestió Municipal de Taxes i Preus Públics). 
 
Aquests fitxers es van crear mitjançant diferents resolucions d’alcaldia a l’empara de la 
llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal la qual te 
com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones 
físiques, i especialment el seu honor intimitat personal i familiar.  
 
Els esmentats fitxers figuren inscrits al registre de fitxers titularitat pública de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. (APDCAT). 
 
Efectuat una revisió dels procediments que se segueixen a l’ajuntament s’ha detectat 
que cal la creació de nous  fitxers que contenen dades de caràcter personal. 
 
L’APDCAT va dictar una recomanació 1/2011 sobre la creació, modificació i supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, i en el seu punt 7 
determina que en l’àmbit local els fitxers es poden provar per ordenança o reglament 
aprovat pel Ple de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 
 

. Normativa específica sobre la protecció de dades personals 
 

- Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), l’article 20 obliga a les administracions públiques a crear, modificar i 
suprimir els fitxers que continguin dades de caràcter personal, mitjançant una 
disposició general que s’ha de publicar al diari o butlletí oficial que 
correspongui. 

   
- RD 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament de 

desplegament de la llei orgànica 15/99 
 

- Llei 32/2010, d’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de la protecció de dades 
 
. Normativa de règim local  

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, articles 22.2 

d) 23.2 b) sobre la competència indelegable del Ple per l’aprovació 
d’ordenances 
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- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, l’article 178 sobre el procediment 
d’aprovació de les ordenances i reglaments. 

 
- Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament, d’obres 

activitats i serveis,article 60 i ss.  
 
. Normativa administrativa 
 

- Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, articles 63 i 64 

 
Redactada el projecte d’ ordenança que s’adjunta a aquest dictamen seguint les 
recomanacions 1/2011 de l’autoritat catalana de protecció de dades 
 
I vist l’informe favorable emès per la secretària i el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa del dia 22 de març de 2016, l’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora dels fitxers 
que contenen dades personals de l’Ajuntament de Navarcles segons el text que 
s’adjunta als presents acords i que conté els següents annexes: 
 

- Annex 1 creació dels fitxers de dades de caràcter personal que són els 
següents: 

1. Registre d’Interessos  
2. Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment 

perillosos 
3. Registre General d’entrada i sortida de documents 
4. Hestia 
5. Gestió del cementiri municipal 
6. Registre de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat 

 
- Annex 2 supressió del fitxer XISSAP, destí de les dades fitxer HESTIA 
 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest acords juntament 
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions 
i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
província, al diari ”Regió-7” i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOPB. 
 
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, es 
procedirà directament a la publicació del seu text íntegre al BOPB i s’anunciarà al 
DOGC la referència al BOPB en què s’hagi publicat integrament el text. 
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QUART.- NOTIFICAR aquests acords al REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CATALUNYA, en el termini de 30 dies des de la publicació dels fitxers al butlletí, 
mitjançant el formulari corresponent als efectes de la seva inscripció a l’esmentat 
registre. 
 
CINQUÈ.- OFERIR informació d’aquests fitxers a la seu electrònica de l’ajuntament de 
Navarcles, mitjançant el seu Portal de Transparència, en compliment del que es 
disposa a la Llei 19/2014 del 29 de desembre transparència, accés a la informació 
pública i bon govern 
  
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 

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 , i resolucions d’alcaldia 
del número 2016/017 fins al 2016/074 queda substituïda l’obligació de donar 
compte al Ple de tots els acords en virtut del lliurament de les actes que s’ha fet 
als portaveus dels grups municipals en compliment de l’article 22.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i pel reconeixement 
del dret de lliure accés als llibres de resolucions de tots els membres de la 
Corporació, article 43 del Reglament Orgànic Municipal.  
 
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 2016/026  de contractació Albert Chacon Boixaderas per realitzar tasques de 
coordinació i gestió del nou pavelló esportiu de Navarcles. 

• RA 2016/039 de contractació en règim laboral no permanent a la Sra. Marta Guasch 
Carbonell per substitució del professor de saxo, Sr. Daniel Huertas Seuba, que es troba 
en situació d’Incapacitat Laboral transitòria. 

• RA 2016/044 de contractació en règim laboral no permanent a la Sra. M. Montserrat 
Algué Vilaseca per substitució de la professora de l’Escola Bressol “Tinet”, Sr. Elisabet 
Garrido,. 

• RA 2016/065 aprovant el Pla pressupostari a mig termini pel exercicis 2017-2019 i la 
seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

MOCIONS 
 
MOCIONS QUE NO CONSTEN A L’ORDRE DEL DIA Votació de la urgència: 
 

- MOCIÓ EN DEFENSA QUALITAT RIU CALDERS, presentada per l’Alcalde 
 
L’alcalde justifica la urgència en que la moció l’han acabat de redactar aquesta 
tarda mateix, i donat que es celebrava el Ple ha estimat convenient presentar-la 
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ja que és un tema que no és nou i que donat que hi ha prevista una roda de 
premsa la setmana vinent voldria que el ple de Navarcles ja s’hagués pronunciat 
 
S’aprova per UNANIMITAT la urgència 
 

- MOCIÓ REBUIG PROJECTE PORTAL DE L’AGULLA, presentada pel grup 
de la CUP 

 
S’aprova per Unanimitat la urgència 
 

1.- MOCIÓ EN DEFENSA QUALITAT RIU CALDERS, 
 
Amplia la moció l’Alcalde que explica que tant Calders com Monistrol de Calders 
recentment han tingut que tallar l’aigua que aquet és un problema que ja ve de lluny i 
demana el vot favorable dels assistents 
 
 
Atès que hi ha una  amplia preocupació social sobre la qualitat de l'aigua del riu 
Calders, la riera de la Golarda, la riera de la Tosca i la Riera de Castellnou pels seus 
habitants (Moià, Castellcir, Monistrol de Calders, Calders i Navarcles) 
 
Atès els nombrosos episodis de contaminació i d'escumes soferts en els darrers anys 
des de la riera Castellnou, denominada uns mestres avall com Riera de la Tosca, 
afectant a la Riera de la Golarda, principal afluent del riu Calders. 
 
Atès l'episodi d'una elevada concentració d'Amoni a la captació del riu Calders a 
l'alçada del Molí del Castell, els dies 29 de febrer fins el dia 8 de març de 2016, fet 
que va provocar l'aturada immediata de la captació i optar per vies més costoses de 
proveïment d'aigua per a la població de Calders i Navarcles; i que l'esmentat episodi 
s'ha repetit el 22 de març d'enguany 
 
Atès que hi ha evidències sobre el mal funcionament de la Depuradora de Moià, una 
instal.lació EDAR biològica amb tractament per biodiscs no preparada per a 
l'eliminació de nutrients construïda el 1999 i dissenyada per tractar un cabal de 1.650 
m³/dia, i que majoritàriament supera aquest cabal; a més a conseqüència de les 
connexions industrials al sistema de sanejament de Moià dificulten el normal 
funcionament de la instal.lació. 
 
Atès que en els períodes de pluges, l'augment de la contaminació s'incrementa 
notablement, podent deduir d'això que hi ha increments premeditats d'abocaments per 
part de particulars o indústries. 
 
Amb tot, DEMANEM,  
 
Estigui en consideració tots els fets exposats, i: 
 

• Que en el termini de tres mesos, s'inspeccioni de forma continuada i investigui 
les causes últimes dels increments de contaminació de les aigües per tal de 
fer una diagnosi clara del problema i s'elabori l'informe corresponent sobre 
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situació i mesures a implementar. 
• Que amb la màxima celeritat es prenguin les mesures adients per corregir i 

atenuar els efectes que actualment està causant la contaminació al Riu 
Calders i al seu principal afluent (Riera de la Golarda, Tosca i Castellnou). 

• Que vist que la depuradora de Moià és insuficient per absorbir totes les aigües 
residuals i/o industrials i que fins que una nova depuradora entri en 
funcionament, que entenem que hauria de ser específica pels polígons 
industrials, s'habilitin mesures correctores transitòries per tal de reduir 
l'impacte ambiental. 

• Que les institucions responsables, A.C.A. I Ajuntament de Moià assumeixin 
llurs competències de control i inspecció de les aigües residuals, cerquin 
solucions immediates per tal d'evitar el deteriorament del medi ambient de la 
vall del riu Calders i els seus afluents i no posar en situació límit les captacions 
d'aigua de boca de les poblacions de Monistrol de Calders, Calders i 
Navarcles. 

• Que l'ACA, l'Ajuntament de Moià i els responsables de les indústries resolguin 
aquest problema a través d'una nova depuradora pels polígons industrials o 
les mesures que es creguin convenients. 

• Que els ajuntaments afectats ens reservem el dret d'actuar en defensa de la 
legalitat i del medi ambient pel que fa a la contaminació a l'esmentada riera, si 
no es prenen les mesures convenients. 

 
 
Intervencions 
 
Grup d’ERC- Conxita Padró manifesta que s’ha de pressionar a l’ACA 
 
Grup ICV-E- Josep Joan Roda manifesta que els hi hagués agradat haver tingut més 
temps per poder-se llegir la moció. 
 
Grup de la CUP- Aleix Solé diu que estan al cas del problema i que els hi consta que hi 
ha un col·lectiu de gent de Moià que s’està mobilitzant. 
 
Grup de CDC- Josep Corrons també demana que es doni més temps per poder 
estudiar les mocions. 
 
Votació: Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT. 
 

2. MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DEL PORTAL DE L’AGULLA. 
 
Amb el nom de Portal de l'Agulla es coneix el projecte que impulsa l'empresa 
promotora Moncal 1941 SL i que preveu la construcció d'un hotel, dos restaurants i 
una benzinera. El projecte se situa en un del límits del terme municipal de Sant Fruitós 
a tocar del Parc de l'Agulla. 
 
El procediment per tirar endavant el projecte van començar al passat 12 de novembre 
quan l'ajuntament de Sant Fruitós va aprovar amb els únics vots a favor del govern la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana. 
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El projecte a aixecat ràpidament l'oposició de societat i municipis veïns atès que 
l'entorn de l'Agulla, a banda de ser un dels punts singulars de l'Anella Verda de 
Manresa, fa de frontissa i connector entre les 500 hectàrees de regadiu del Poal i 
Viladordis, i els espais naturals de Santa Anna i les Gavarres vers la conca del 
Cardener, tal i com recull la Declaració de l'Agulla des del 2003. Tot plegat conforma 
un paisatge singular i reforça el valor intrínsec del parc de l'Agulla i el seu entorn, i el 
seu manteniment és incompatible amb el projecte. Actualment el projecte compta amb 
l'oposició oberta i pública dels ajuntaments Manresa, Santpedor i Sant Joan de 
Vilatorrada. 
 
Recentment l'Ajuntament de Manresa ha elaborat un informe on conclou que el 
projecte planteja diverses problemàtiques ambientals. En concret, l'informe considera 
que el projecte incompleix els objectius i determinacions del planejament territorial, pel 
fet que promou la implantació d'usos i edificacions (un hotel, dos restaurants i una 
benzinera, amb una superfície total construïda de 4.000 metres quadrats) que no 
tenen res a veure amb els objectius pels quals es protegeixen els terrenys. La 
proposta, segons l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, s'allunya del model 
d'estructura d'espais oberts que els estudis del Consorci de l'Agulla proposen i que són 
coherents amb el model territorial dels plans supramunicipals per al sector: el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Centrals i el Pla Director Urbanístic del Pla de 
Bages. L'informe també al·lega que el projecte incompleix la legislació urbanística 
vigent, pel fet que no es preveuen cessions de sòl destinats a sistemes públics i no es 
justifiquen raons d'interès territorial o estratègic que justifiquin un canvi de classificació 
del sòl, que actualment és no urbanitzable, amb la qualificació de zona preferentment 
agrícola. Pel que fa a mobilitat es conclou que la proposta comportaria un increment 
de vehicles privats al sector, i no estableix cap mesura per minimitzar-ne les 
afectacions 
 
Atès que el Parc de l'Agulla és un espai recreatiu d'abast comarcal i que aquest 
projecte afecte de ple a l'Anella Verda, els municipis que en fan ús per proximitat com 
és el cas de Navarcles estan plenament legitimats per emetre formal i públicament la 
seva opinió sobre aquest projecte. 
 
I atès que el govern de Manresa ha fet una crida a tots els ajuntaments del Pla   de 
Bages a rebutjar públicament el projecte del Portal de l'Agulla, proposem al   Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents   ACORDS: 
 
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Navarcles al projecte del Portal de 
l'Agulla i a la modificació del Pla General Urbanístic de Sant Fruitós que implica. 
 
SEGON.- Transmetre aquest acord als ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, 
Manresa i Santpedor, als Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, al Consorci del Parc de l'Agulla i a 
l'Associació Ecologista Meandre. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i demana a la CUP si poden retirar la moció ja que 
han tingut constància avui mateix que ha entrar a l’ajuntament la modificació del 
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planejament de Sant Fruitós  de l’àmbit del parc de l’agulla, i demanaria que abans de 
pronunciar-se primer es pugues estudiar el document. 
 
L’Alcalde diu que tampoc estan d’acord amb el que s’hi vol fer però que per prudència 
primer caldria estudiar el document. 
 
El portaveu de la CUP diu que no en tenien coneixement que hagués arribat cap 
document tècnic, i que en tot cas el que proposen és una posició de l’ajuntament 
davant el que s’ha dit que s’hi vol fer. 
 
Finalment després d’un debat entre els grups es va acordar per Unanimitat presentar 
un escrit d’Al3legacions el contingut tècnic de qual el redactarien els serveis tècnics.  
 

3. MOCIÓ PRESENTADA PER ERC DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ 
EUROPEA I TURQUIA PER FER FORNT A LA CRISIS DELS REFUGIATS. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President 
del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude 
Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la 
crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats 
membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses 
modificacions. 
 
L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva 
legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, 
sinó que a més, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets 
humans i de les seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia 
vulnera els convenis internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que 
prohibeixen expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o 
víctimes de guerra. 
 
La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços 
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea 
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, 
egoista i curterminista.  
 
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, 
s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals 
com legals ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també 
va en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció 
dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de 
rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels 
contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada 
com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació.  
 
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es 
comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de 
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persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir 
solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible 
sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 
milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una 
solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats 
membres. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navarcles  
proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació 
de l’acord entre la UE i Turquia. 
 
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en 
totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos 
als que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de 
repartiment i acollida de refugiats entre els estats.  
 
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a 
obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen 
i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera 
coordinada.  
 
Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 
apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió 
Europea.  
 
Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 
obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal 
de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees. 
 
Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia 
per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i 
assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades 
a Grècia durant les properes setmanes. 
 
Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al 
nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la 
llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com 
l'habitatge, entre d'altres. 
 
Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones 
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de 
Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida 
de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i 
integració amb èxit amb el conjunt del país. 
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Novè. Oferir la disponibilitat de com a mínim un habitatge de lloguer social durant 12 
mesos al nostre municipi a través de l'esmentat Inventari de Recursos, per a l'acollida 
d'una família de persones refugiades. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula la portaveu del grup d’ERC, Conxita Padró i diu que ha parlat amb el 
grup d’ICV-E i tenen també una moció que és pràcticament igual del Fons Català de 
Cooperació, i que com que és el text que han consensuat tots els grups es podria votar 
aquesta altra moció. 
 
L’Alcalde li diu que depèn d’ella es podria fer una esmena a la totalitat i votar la moció 
d’ICV-E, és una qüestió han de decidir ells. 
 
Finalment es sotmet a votació el text de la moció presentada pel grup d’ERC. 
 
S’incorpora a proposta del grup de CDC una esmena en el redactat aprovada per 
unanimitat, on diu els habitatges que el municipi posarà a disposició que digui “un 
habitatge com a mínim”  
 
 
Votació: Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT . 
 

4. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES A LA DECLARACIÓ DE SANT 
SADURNÍ D’ANOIA, PER L’ASSOCIACIÓ “XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A 
LA SOSTENIBILITAT” 
 
Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han protagonitzat 
durant molts anys un treball intens i lúcid per generar sostenibilitat en el nostre territori 
i sovint s’hi han constituït en referent internacional.  
 
La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment, els plans d’energia 
sostenible del Pacte dels alcaldes han estat dues fites que han agrupat al seu voltant 
moltes altres actuacions que, en conjunt, han canviat la percepció social de l’entorn i la 
relació que té la ciutadania té amb el medi ambient. 
 
Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de la realitat 
planetària que ha aconsellat el disseny de noves propostes, creades des de la recerca 
i des de la participació, destinades a mitigar els impactes de les disfuncions ambientals 
i a millorar l’adaptació de la nostra societat a les situacions futures. 
  
En el marc de l’Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, que assumeixen l’equilibri ineludible entre ambient, 
societat i economia i contemplen disset àmbits d’actuació a favor de les persones, el 
planeta, la prosperitat, la pau i la participació.  
 
És especialment transcendent la signatura de l’Acord de París, en què 195 països 
acaben de pactar l’impuls de mesures i inversions per a un futur baix en emissions, 
resilient i sostenible. Sota la seva empara, les ciutats i els pobles han subscrit la 
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Declaració de París, que recull el compromís dels líders locals d'arreu del món per fer 
front a l'alteració del clima. 
 
També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació del nou 
Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, que fixa unes quotes de reducció 
d’emissions del 40%  per al 2030  i afegeix fites d’adaptació a les de mitigació. 
 
Davant de les oportunitats de reflexió i de treball que ens obra el nou marc, i 
conscients de la responsabilitat i de la capacitat de treball i influència dels nostres 
municipis, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es congratula dels nous 
objectius, acords i pactes presos i manifesta un cop més el seu compromís amb la 
sostenibilitat. 
És per tot això que ACORDEM:  
 
ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords internacionals — 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, Acord i Declaració de París , nou Pacte 
dels alcaldes sobre el clima i l’energia— i aprovar la nostra adhesió als mateixos a 
través dels mecanismes establerts per cada cas per adaptar-los a la nostra realitat 
municipal i esdevenir-ne dinamitzadors en el territori.  
 
ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament dels 
objectius —administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania— per tal de crear 
sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny sostenible de la 
nostra societat.  
 
ADEQUAR les polítiques de desenvolupament als criteris de la sostenibilitat en els 
seus tres vessants, ambiental, social i econòmic, per tal de garantir prosperitat a les 
generacions actuals i, a les futures, un entorn amb totes les possibilitats intactes. 
 
GARANTIR el disseny de polítiques d'educació i cohesió social adreçades a tots els 
nivells implicats, per tal de facilitar-ne la sensibilització i capacitació per fer conscients 
a tots els actors del seu paper, i apoderar les persones i les organitzacions  perquè 
puguin adoptar decisions i passar a l’acció amb un coneixement adequat.  
 
FOMENTAR les actuacions d’utilització eficient dels recursos i de sostenibilitat 
ambiental, especialment les de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per tal de 
contribuir a la resiliència del planeta i de cadascuna de les nostres ciutats i pobles.  
 
MOSTRAR a la comunitat global la nostra voluntat de treballar pels objectius de 
sostenibilitat, com hem fet fins ara des dels nostres pobles i ciutats, per tal de posar 
l’exemple del treball municipal com una aposta per una pau global, justa i coherent des 
dels punts de vista ambiental, social i econòmic. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula el regidor Ramon Serra, representant de l’Ajuntament a la Xarxa, i 
explica que l’associació de la Xarxa de pobles cap a la sostenibilitat cada any es fa 
alguna declaració i el municipi de Navarcles com a membre de la xarxa s’adhereix a 
aquesta declaració. 
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Diu el senyor Serra que són declaracions molt ambicioses però que cada poble dins 
les seves possibilitats intenta arribar a aquests objectius almenys així s’intenta des de 
Navarcles. 
Grup d’ERC, Conxita Padró manifesta que estan d’acord però que el que s’aprova 
després s’ha de complir. 
 
Grup d’ICV-E, Josep Joan Roda, manifesta un si rotund però a la vegada exposa que 
com a poble s’han de marcar alguns objectius concrets, que les actuacions que es 
facin han de ser per anar tendint a assolir aquestes propostes, manifesta el senyor 
Roda que aquestes declaracions també han de servir per alguna cosa i han de tenir 
una traducció en el dia a dia i que es poden fer moltes coses. 
 
Contesta el senyor Ramon Serra i diu és una adhesió a un acord tancat amb 300 
municipis i les 4 Diputacions, i que tampoc implica que s’hagi de fer un calendari 
 
Grup de la CUP, Aleix Solé, diu que això no serveix per res, el que importa són les 
polítiques que es fan i Navarcles quan te una oportunitat es posa una caldera de gas 
que genera Co2. El senyor Aleix Solé demana coherència, el compromís amb la 
sostenibilitat s’ha de demostrar amb el dia a dia i amb les decisions que es prenen si 
no queda com una hipocresia. 
 
Grup de CDC, Josep Corrons  pregunta a l’equip de govern quines actuacions te 
previstes i a que ens obliga aquesta declaració. 
 
Pren la paraula l’Alcalde i contestant al grup de la CUP li diu que aquesta moció és 
tant inútil com totes les mocions, en relació als temes de sostenibilitat diu l’alcalde que 
Navarcles fa temps que està fent coses i posa l’exemple de l’enllumenat i en concret 
del carrer Nou, segons l’enginyer el carrer Nou no es necessiten més lux (lx) és el que 
marca la normativa i es compleix amb la sostenibilitat però resulta que la gent es 
queixa de que hi ha poca il·luminació si se’n posa més s’incomplirà amb els criteris de 
sostenibilitat i amés es gastarà més, i pregunta què s’ha de fer doncs? 
 
Acaba l’Alcalde dient que a Navarcles  es van fent coses  
 
Votació: Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT.  
 

5. MOCIÓ PRESENTADA PER CDC DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA 
CONSELLERIA D’AFERS EXTERIORS 
 
Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal 
Constitucional (TC) ha suspès provisionalment la conselleria d’Afers Exteriors de la 
Generalitat de Catalunya mentre en resol el dictat definitiu. 
 
El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d’inconstitucionalitat contra les 
iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya –Llei catalana d’horaris comercials, 
Decret Llei contra la pobresa energètica, Impost sobre els dipòsits bancaris, Declaració 
de sobirania, Llei catalana de professions de l’esport, etc.- un modus operandi contra 
les nostres competències i autogovern davant el qual no podem restar impassibles. 
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La Conselleria d’Afers Exteriors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la bona 
salut de les transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya va 
augmentar les exportacions en un 6,1% respecte l’any anterior, situant-se en un rècord 
històric que representa el 25,5 % del total estatal de vendes a l’exterior. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
1.- Reivindicar el decret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya 
de realitzar política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als 
ciutadans. 
 
2.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per 
part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, 
el darrer que afecta la Conselleria d’Afers Exteriors. 
 
3.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per 
mantenir intacta la conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions. 
 
4.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió 
de la Conselleria d’Afers Exteriors. 
 
5.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya i al Govern espanyol. 
 
Intervencions 
 
Grup d’ICV-E diu: Estatutàriament es té dret a dir-se així. L’Estatut diu que pot tenir 
competències amb matèria d’acció exterior. Legalment és vàlid i que faria unes 
puntualitzacions en concret pel que fa al punt de Demanar al Tribunal Constitucional, 
no creu que l’Ajuntament pugui demanar al TC que aixequi la suspensió. 
 
Contesta el senyor Josep Corrons i diu que només s’ha d’enviar la moció a la 
Generalitat 
 
 
Votació: Sotmesa la moció a votació es va aprovar per UNANIMITAT.  
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
Grup d’ERC: 
 
1. sobre la pista d’skate, ha sentit que sembla ser que hi ha alguns problemes i 

pregunta que passa. 
 
Contesta l’Alcalde, i diu que no hi han problemes però si que han sorgit entrebancs, en 
primer lloc el projecte es va encarregar a un arquitecte que també practica l’skate i que 
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s’ha fet consensuat amb els skaters, el lliurament del projecte a l’ajuntament estava 
prevista en una data i es va endarrerir perquè aquest arquitecte havia d’acabar la seva 
tesi. 
Posteriorment es va iniciar la licitació de les obres es van demanar ofertes a 4 
empreses especialitzades i cap ha presentat oferta, sembla ser que el pressupost és 
massa ajustat. Ara s’està mirant amb altres empreses. 
 
Grup d’ICV-E   
 
1. A la pista vermella les cistelles que estan a terra es pensa tornar-les a penjar? 
 
Contesta l’alcalde i diu que si un cop hagi passat Monacàlia. 
 
Grup de la CUP 
 
1. Quines subvencions s’han demanat a la Diputació, a les Meses de Concertació 
 
Contesta l’alcalde i diu que s’han demanat dues actuacions: La rotonda del Baviera, 
com s’ha fet amb la rotonda de la Caixa, que redactin el projecte des de la Diputació i 
el màxim finançament de les obres, i remodelació del que es la zona esportiva de les 
piscines municipals. 
 
Grup de CDC 
 

1. La senyora M. Carme Alòs pregunta si l’ajuntament de Navarcles forma part de 
l’Agència comarcal de l’energia. 

 
Contesta el senyor Alcalde i diu que no, que de moment s’està estudiant que tenen la 
proposta però que no sembla que pugui ser útil ja que de moment l’únic servei que 
s’ofereix és el tema de les revisions de comptadors, estudiar les pòlisses d’enllumenat 
per tal d’obtenir un millor preu, aquesta feina l’ajuntament ja la te feta. I per formar part 
de l’Agència cal una aportació mensual de 500€. Diu l’Alcalde que es va entrevistar 
amb el Conseller Marc Aloy però que de moment fins que no es donin més serveis no 
es creu que interessi formar-ne part. 
 

2. Respecte a la jubilació parcial d’uns treballadors pregunta quina és la postura 
de l’ajuntament 

 
Contesta el regidor Ramon Serra i diu que efectivament hi ha dos treballadors de la 
brigada que han demanat la jubilació parcial, i que la postura de l’ajuntament és que si 
es poden substituir no hi ha cap inconvenient, la qüestió età en que tot i que des del 
punt de vista de la seguretat social els treballadors hi tenen dret, l’ajuntament te una 
sèrie de restriccions que venen marcades per la llei de pressupostos de l’estat alhora 
de la contractació de personal, i segons informes de la secretaria i la interventora si es 
jubilen en un 75% el treballador que contractes l’has de contractar indefinit i 
l’ajuntament no pot contractar indefinit, per tant segurament el que haurà de ser és fins 
el 50% 
 
El senyor Aleix Solé demana la paraula i pregunta en relació al correu que es va enviar 
sobre el tema de les mocions de les municipalitzacions 
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El regidor Ramon serra li contesta que hi haurà una reunió convocada pel dia 12 d’abril 
a les 8 del vespre. 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21 hores del dia 29 de març de 2016, de la qual, com a Secretària 
estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya 
núm.   i correlatius fins el    
 
HO CERTIFICO 
 
La  Secretària................................................................................. Vist i Plau 

L’Alcalde 
 
 
 
Montserrat Sensat i Borràs       Llorenç Ferrer i Alòs 
 
 

 
 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que no s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió 
l’arxiu:           
PC008-1602/0329_dvd atès que degut a una errada tècnica no ha quedat gravat 
l’àudio. 
 
La Secretària 
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