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

DIA 27 DE SETEMBRE DE 2016 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 05/2016 
Dia: 27-09-2016 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 22.30 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió  
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
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 
Josep Corrons i Cors  
Josep Díaz i Leiva  
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia  27 de setembre 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  5  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: 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA .................................................................................................................. 2 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESIÓ DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2016 ..................................................... 2 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA ARTICLES 2 I 3 DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT ........................................................................................... 2 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
OMJ 11/16 ALS SERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 ................................................................................................................................................................. 4 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DEL MUNICIPI DE NAVARCLES A LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT PER COBRIR EL DÈFICIT EXPLOTACIÓ EXERCICI 2014 ......... 5 
4.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA SÒLIDS URBANS “PORTA A PORTA” I 
TRANSPORT DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE NAVARCLES .......................................................................... 6 
5.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER ............................................................................................ 11 

B. SECCIÓ DE CONTROL ............................................................................................................... 12 

• RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2016/204 CONTRACTACIÓ ALBA MATEU SELLARÉS PER SUBSTITUCIÓ DE LA TREBALLADORA 
FAMILIAR PEL PERÍODE DE VACANCES .............................................................................................................. 12 
• DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT CORRESPONENTS AL 2ON.TRIMESTRE 2016. ............... 12 

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

- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ICV-E .................................................................................. 13 
1.1.- MOCIÓ PEL RECOLZAMENT, AJUTS I BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONES AFECTADES PER LA 
MALALTIA CELÍACA ................................................................................................................................ 13 
1.2.- MOCIÓ PEL FOMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, IMPULS DE L’ÚS 
DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN TOTA LA FLOTA DEL SEU PARC MÒBIL I TAMBÉ A LES FLOTES DE LES 
EMPRESES EXTERNES DE SERVEIS MUNICIPALS ..................................................................................... 16 
1.3.- MOCIÓ PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS 
D’EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS ................................................................................................ 19 
2.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CDC I ERC DE SUPORT AL PROCÉS CONSTITUENT ........ 21 

 
Desenvolupament de la sessió 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESIÓ DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2016 
 
Es va aprovar per UNANIMITAT dels 11 membres presents que formen la Corporació, 
l’acta de la sessió ordinària número 4 data 19/07/2016. 
 

2.- DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA ARTICLES 2 I 3 DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT 
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ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació de data 28-7-2015 es va aprovar inicialment la 
modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages 
per al Sanejament. 
 
En data 20 de setembre de 2016 s’ha rebut notificació de la Mancomunitat comunicant 
l’acord de l’Assemblea adoptat en sessió de data 4 d’abril de 2016 d’aprovació 
definitiva dels Estatuts. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el Reglament de la Mancomunitat, article 24, cada un dels municipis integrants 
de la mateixa ha d’adoptar pel ple de la Corporació i per majoria absoluta l’aprovació 
definitiva dels estatuts modificats 
 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts 
de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, que quedarien 
redactats d’acord amb el text següent: 
 

- Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser 
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí 
oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis 
que en cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos 
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels 
serveis relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes 
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en 
alta i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les 
aigües regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la 
gestió integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la 
Mancomunitat té plena capacitat. 

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament. 
 
Votació: 
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APROVAT PER UNANIMITAT, dels 11 membres presents dels 13 que formen la 
Corporació, assolint el quòrum de majoria absoluta. 
 

2.- DICTAMEN APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS OMj 11/16 ALS SERVEIS TERRITORIALS A LA 
CATALUNYA CENTRAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
ANTECEDENTS 
 
Els Serveis Territorials a la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya 
presenten una sol·licitud de data 23 de juny de 2016, relativa a la declaració de l’obra, 
amb núm. d’expedient OMj 11/16 per a les obres de millora energètica al carrer 
Sardana núm. 28 (escola vermella), com d’especial interès o utilitat municipal. 
 
La Llei reguladora de les Hisendes Locals en el punt 2 de l’article 103 estableix les 
bonificacions potestatives que sobre la quota de l’impost sobre construccions (ICIO) 
les ordenances fiscals poder regular, la lletra a) d’aquest article assenyala una 
bonificació de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades pel Ple 
municipal, d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials. 
 
Atès que en l’article 6è de l’ordenança fiscal 1.5 reguladora de l’ICIO estableix una 
bonificació del 90% per aquest concepte. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia  20/09/2016, 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DECLARAR d’interès especial i utilitat pública pel municipi de Navarcles de 
la llicència d’obres OMj 11/16, concedida als Serveis Territorials a la Catalunya Central 
de la Generalitat de Catalunya per concórrer circumstàncies de caràcter social. 
 
SEGON.- APROVAR la bonificació del 90% a l’import de la liquidació provisional per 
l’impost de l’ICIO de les obres corresponents a l’expt. OMj 11/16, que ascendeix a 
588,55 euros, quedant una quota resultant després d’aplicar la bonificació de 58,86 
euros. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Territorials a la Catalunya Central de 
la Generalitat de Catalunya i practicar nova liquidació tributària. 
 
 
Intervencions  
 
Aleix Solé i Sellarés, del grup de la CUP, manifesta que el seu grup igual que en les 
ocasions anteriors que s’ha sotmès a aprovació bonificacions de l’ICIO, votaran en 
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contra, consideren que l’Administració haurà de donar exemple i pagar com fan tots els 
ciutadans. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA pels 
11 membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 2 - 1 1 9 
Vots en contra - - 2 - - 2 
Abstencions - -  - - - 
 

3.- DICTAMEN APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DEL MUNICIPI DE NAVARCLES A 
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT PER 
COBRIR EL DÈFICIT EXPLOTACIÓ EXERCICI 2014 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament, 
en la seva sessió de data 21 de setembre de 2015 va aprovar l’aportació per part dels 
municipis integrants de la Mancomunitat amb sistema de sanejament de les seves 
aigües residuals, destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent al 2014 dels 
sistemes de sanejament que gestiona la mancomunitat, xifrat en 412.731,98€, un cop 
coneguda l’atribució definitiva de l’ACA per al 2014 i els costos definitius d’explotació, 
distribuït d’acord amb el volum d’aigua consumit per cada municipi i que pel que fa al 
municipi de Navarcles el resultat és el següent:. 
  
Volum facturat (m3/any) 327.960,00   Aportació 2014: 18.338,82€. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 20 de 
setembre de 2016, aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR  l’aportació del municipi de Navarcles a la Mancomunitat de 
municipis del Bages per al Sanejament, xifrada en 18.338,82€ destinada a cobrir el 
dèficit d’explotació corresponent al 2014 . 

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
sanejament. 
 

Intervencions  
 
El regidor Ramon Serra explica que aquesta quantia es tracta de l’aportació que fan 
els ajuntaments al dèficit d’explotació i explica que abans l’ACA assumia les despeses 
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de les depuradores però que des de que ha deixat d’assumir aquestes despeses han 
de ser assumides pels municipis mancomunats. 
 
Votació: 
 
APROVAT PER UNANIMITAT, dels 11 membres presents dels 13 que formen la 
Corporació. 
 

4.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA SÒLIDS 
URBANS “PORTA A PORTA” I TRANSPORT DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE 
NAVARCLES 
  

ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Navarcles ha apostat pel servei de recollida de residus mitjançant el 
sistema de porta a porta. 
 
A aquests efectes es va contractar el mes d’octubre de 2015 a l’enginyeria i consultoria 
especialitzada AMBIENS per tal de rebre l’assessorament necessari i per la redacció 
dels documents tècnics i econòmics que han de servir de base per la licitació. 
 
El mes de juliol de 2016 l’empresa assessora va lliurar els documents: estudi econòmic 
del servei de recollida porta a porta de residus municipals i el Plec de prescripcions 
tècniques del servei. 
 
S’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, els quals han estat informats 
favorablement per la Secretària i la Interventora a l’empara d’allò  que disposa  l’article 
275.1 lletra c) del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El procediment per a l’adjudicació del contracte és el procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, aquests criteris són el preu, i millores en execució del servei.  

 
Fonaments de dret 
 
El procediment obert de contractació ve regulat a  l’article 157 i següents del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic (TRLCSP).  
 
El contracte està subjecte a regulació harmonitzada per ser el seu valor superior als 
207.000€, que s’estableix a l’article 16.b) del TRLCSP pel contracte de serveis 
 
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient de contractació és el ple de la 
Corporació atenent a l’import del contracte posat en relació amb els ingressos ordinaris 
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del pressupost, tal i com es disposa als articles 52 lletra n) del DL 2/2003, de 15 d’abril, 
i 274.2, i la Disposició addicional segona de la llei de contractes abans esmentada. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 20-09-2016 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-. APROVAR l’obertura de l’expedient de licitació, del contracte de serveis 
de recollida selectiva  sòlids urbans “porta a porta” i transport de residus del municipi 
de Navarcles, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert i 
diversos criteris d’adjudicació.  
 
SEGON. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques, en versió catalana i castellana, que regiran l’adjudicació i 
execució de l’esmentat contracte, amb un pressupost de licitació de 288.711,62 
€/anual més la quantitat de 28.871,16€,corresponent al 10% d’IVA, i una durada del 
contracte de 4 anys, prorrogable de forma expressa i de mutu acord de les parts fins 
a un màxim de dos anys més.  
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació a la partida 162 
1.22700 del pressupost municipal i condicionar la seva efectivitat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris corresponents, així com també 
a l’entrada en vigor del contracte que es preveu per l’any 2017 
 
QUART. CONVOCAR PROCEDIMENT OBERT  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, mitjançant anunci de licitació  en el DOUE al BOE i difondre el plec el 
plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i 
l’anunci al perfil de contractant de l’ajuntament (www.navarcles.cat)  per tal que durant 
el termini de QUARANTA DIES des de l’enviament de l’anunci al DUOE els interessats 
puguin presentar les seves ofertes. 
 

 
Abans d’obrir el torn d’intervencions el senyor Alcalde va dir que aquet era un tema de 
gran transcendència pel poble i que requeria d’un consens de totes les forces 
polítiques i que si aquests consens no hi era no ho tiraria endavant i es retirava de la 
sessió. 
 
I seguidament dóna la paraula al regidor de Medi Ambient senyor Ramon Serra, 
 
Pren la paraula el senyor Ramon Serra i diu que el canvi a la recollida de residus pel 
sistema porta a porta significa un canvi total, actualment Navarcles és dels pobles que 
menys recicla hem arribat al 30%, el reciclatge és inevitable per diferents qüestions: de 
tipus medi ambiental: el perjudici que causem a l’entorn, i de tipus econòmic, cada cop 
és més car , pagar tonelades de rebuig a l’abocador en 7 o 8 anys haurem de duplicar 
el preu dels rebuts,. 

http://www.navarcles.cat/
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Els pobles que ja han implantat el porta han passat d’un 27% al 60% de reciclatge, ara 
bé com s’ha dit és un canvi important sobretot pels ciutadans, en el porta a porta la tria 
es fa a origen a les cases de cada un. 
 
El senyor Serra també diu que per la redacció del plec tècnic s’ha contractat a una 
empresa especialitzada, l’ empresa AMBIENS amb la col·laboració dels serveis tècnics 
de la casa i que els plecs de clàusules particulars els han redactat els serveis jurídics i 
econòmics, a tots ells, el senyor Serra els hi agraeix la seva dedicació i esforç . 
 
El senyor Serra demana el vot unànim de tots els regidors i regidores pel dictamen, ja 
que encara que el projecte l’ha  tirar  endavant l’equip de govern caldria que tots els 
grups municipals hi estesin a favor perquè és un projecte de poble. 
 
Intervé Conxita Padró d’ERC, i diu que el porta a porta, és una proposta del seu grup, 
que no els hi va agradar la prova pilot d’una part del poble. 
 
El seu vot serà a favor. 
 
 
Intervé Josep J. Roda d’ICV-E i diu que el seu grup està a favor de la implantació del 
porta a porta però que hi ha coses que van demanar que s’incloguessin i no s’han 
tingut en compte, com per exemple: 
 
- que hi hagués hagut un procés participatiu previ perquè no sabem que pensa la gent. 
- dies de recollida d’orgànic, es va veure que potser hi havia un error, a la recollida de 
compreses i bolquers també hi constava dissabte, als plecs hi surten, si és un error 
s’ha d’esmenar. 
- Es demanava una zona d’emergència més, ara només n’hi ha una, n’haurien de 
figurar com a mínim dues. S’ha de facilitar al reciclador que tingui més opcions, per 
temes d’horaris de treball que potser no s’adeqüen als horaris de recollida. Que siguin 
de fàcil accés perquè la gent pugui reciclar bé. 
- blocs de pisos que es baixi la ràtio. Es tracta de posar els bujols grans o petits. En 
comptes de 8 veïns, que fossin 6 o 4 per intentar que l’empresa facilités als grans i no 
als petits. Això també implica un canvi de barem de preu. 
- Recollida d’oli, que es gestioni a través del Consell Comarcal 
- no es fa referència a la recollida selectiva en Equipaments públics i seria interessant 
que hi constés 
 
- puntuar el fet d’utilitzar vehicles elèctrics per la recollida 
 
El nostre vot serà l’abstenció 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé i diu 
 
Certament el canvi de model és conflictiu però defensem el porta a porta perquè és 
l’únic model que tenim per fer sostenible la recollida de residus. No podem convertir-ho 
en una batalla política. 
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El nostre grup te un sentiment agredolç perquè el canvi es farà via externalització del 
servei i no des de la municipalització que és el model que nosaltres defensem. 
El senyor Solé recorda que ja en anys anteriors el 2005 hi ha hagut mocions de 
Convergència i del PSC que defensàvem fer un canvi de model i també l’any 2008. 
 
Pel que s’ha exposat el nostre vot serà el de l’abstenció. 
 
Pren la paraula la portaveu de CDC Mª Carme Alòs, i diu que el seu grup també està a 
favor d’impulsar el porta a porta que el seu grup ho portava al programa electoral. 
 
Diu la senyora Alòs que el seu grup disposa d’un informe que els hi ha fet una 
empresa especialitzada i que assenyala algunes deficiències dels plecs que poden ser 
objecte de recurs, no llegirà tot l’informe però en fa un resum: 
- l’oferta econòmica és massa agressiva en detriment de la tècnica 
- hi ha una baixa valoració a la part de control i seguiment i major importància al 
sistema informàtic 
- s’haurien d’aclarir les característiques tècniques;  
- la puntuació hi ha alguns criteris que no són prou clars i els contractistes no 
guanyadors podrien impugnar 
Finalment  demana que les valoracions finals siguin valorades per un empresa que no 
sigui l’empresa assessora del plec tècnic, si no per exemple un organisme 
independent com podria ser el col·legi d’enginyers. 
 
La senyora Alòs diu que fan aquestes aportacions perquè no volen que sigui un plec 
insuficient i pugui ser impugnat. 
 
El nostre vot serà l’abstenció  
 
Pren la paraula el regidor Ramon Serra per contestar als diferents grups. 
 
Al grup de la CUP contesta que li sap greu que el vot sigui l’abstenció pel model de 
gestió del servei, es va consensuar que la recollida es faria extern i que altres serveis 
es miraria de fer la gestió directa. 
 
A ERC, que la prova pilot ha funcionat i això ens ha animat a tirar-ho endavant per tot 
el poble. 
 
Al grup d’ICV-E 
 
Respecte a l’assemblea participativa entenem que s’ha de fer un cop el servei estigui 
implantat per informar i conscienciar a tothom, no abans, la decisió la pren 
l’ajuntament, tothom ja sap que és el porta a porta, tenim pobles al costat com Artés i 
Santpedor que ja ho fan, la informació s’ha de fer un cop s’ha implementat el servei i 
per això hi ha les campanyes de sensibilització. 
El tema dels bolquers es recolliran quan hi hagi la orgànica 
En quan a augmentar les zones d’emergència, precisament el que es provoca es 
facilitar a la gent que no vol el sistema, el poble de Navarcles te unes dimensions que 
amb una àrea ja és suficient. 
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Respecte els blocs de pisos n’hi ha 60 
Els equipaments públics consten en un annex 
 
Al grup de CDC 
 
Considera que si tenien un informe que podia millorar els plecs l’havien de fer arribar 
per poder-hi incorporar aquestes suggereixes si era el cas, en tot cas cal fer algunes 
precisions els camions estan homologats i estan descrites les característiques. 
L’oferta econòmica suposa el 40% de la valoració automàtica que és un 60, no creiem 
que sigui agressiva. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i far algunes matisacions  si aquest sistema funciona, 
el rebut d’escombraries serà més barat ara bé si anem posant més condicions al 
servei el rebut serà més alt. 
 
El mateix dia del Ple Convergència presenta esmenes al Plec, quan fa mesos que es 
va passar a tots els grups un esborrany, des del mes de juny que s’hi està treballant, 
s’havia arribat a un acord, no es pot venir el mateix dia del ple amb un informe, que no 
s’ha fet arribar ni a l’equip de govern ni a cap dels grups i presentar esmenes. 
 
Diu el senyor Alcalde que aquest és un tema molt important i que ja ha dir que si no hi 
havia un consens no es tiraria endavant, agraeix el vot de confiança del grup d’ERC, 
però davant la posició dels altres grups municipals aquest assumpte es retira de l’ordre 
del dia. 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC i diu que li sap molt greu que s’acabi d’aquesta 
manera. 
 
Per part d’ICV-E, el portaveu Jose J.Roda diu que li sap doblement greu ja que si són 
petites discrepàncies es podrien acceptar, en relació al que ha dit el senyor Serra que 
li sembla que el plec tècnic ho diu, no potser  “em sembla” o ho diu o no. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé i diu que s’hauria de reconduir el 
tema d’alguna manera i si cal hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la portaveu de Convergència senyora Mª Carme Alòs i demana que 
consti en acta les seves paraules: 
 
1.- L’equip de Govern presenta un plec de clàusules, que s’ha treballat i debatut 
2.- És el mateix equip del Govern que el retira 
3.- Nosaltres com equip a l’oposició, hem fet els deures. Ho he dit a l’exposició, ens 
hem rodejat d’experts en el sector, i per això s’ha pogut aportar dades tècniques que 
és el que ens han aportat.  
4.- Proposàvem, no una empresa, sinó el Col.legi d’Enginyers. Manifesto que és la 
nostra opinió, com a equip de l’oposició.  
5.- Hem trobat moltes errades tècniques, errades o mancances, sense ofendre a 
ningú. 
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6.- Reiterar que el nostre grup està a favor d’això, però el plec de clàusules que ens 
presenta l’equip de Govern hi hem trobat moltes mancances tècniques, i és ell el que 
ho retira. Però si això es tira endavant, perquè es pot tirar endavant, 5 vots de l’equip 
de govern i un vot d’ERC, ja hi haurà la mesa de contractació i a partir d’aquí es podrà 
debatre.  
Ens reafirmem en el nostre vot amb l’abstenció, no amb ànim de “matxacar”, estem 
prou madurs d’arribar al porta a porta, és veritat, però no podem caure com els hi ha 
passat a molts municipis, on han presentat aquest plec de clàusules, quasi coma per 
coma, i els hi ha debatut. No és un caprici del nostre grup, justament perquè hem fet 
els deures. 
 
 
L’Alcalde no sotmet a votació el dictamen i es retira de l’ordre del dia . 

5.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER 
 
ANTECEDENTS 
 
Per Resolució d’Alcaldia número 2016/92 de data 12 d’abril de 2016 s’aprova la 
liquidació de l’Ajuntament de Navarcles de l’exercici 2015. 
 
En l’informe d’intervenció de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que 
consta en l’expedient es posa de manifesta l’incompliment de l’objectiu d’acord amb 
l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
En data 2 de febrer de 2016, la intervenció municipal sol·licita a l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona,  
la formulació d’un pla econòmic Financer que permeti assolir el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en un any. 
 
En data 20 de setembre de 2016 té entrada en aquest ajuntament el pla econòmic i 
financer elaborat per la Diputació de Barcelona. 
 
Revisat per la intervenció municipal emet informe favorable al contemplar el 
compliment de la regla de la despesa en l’exercici 2017. 
 
Fonaments de dret 
 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, en els seus articles 21 i 23 determina que en cas d’incomplir la regla 
de la despesa s’haurà d’elaborar un pla econòmic financer que permeti assolir 
el seu compliment en el termini d’un any. 

 
Informada la comissió informativa permanent en sessió del dia 20 de setembre, aquest 
Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
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Primer.- APROVAR el Pla econòmic Financer de l’Ajuntament de Navarcles pel 
període 2016/2017. 
 
Segon.- REMETRE el Pla econòmic Financer al departament de Política Financera de 
la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació. 
 
Intervencions  
 
L’Alcalde diu que és un tema per donar compliment a la llei d’estabilitat pressupostària 
que porta a la contradicció que malgrat s’hagi tancat el pressupost amb superàvit 
s’hagi d’aprovar un pla econòmic financer perquè s’ha gastat més l’any 2015 que el 
2014, i és lògic a l’any 2015 hi consta la inversió del pavelló i evidentment  es va 
gastar més que l’any anterior. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació,  
 

B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordinària, les qual han estat 
trameses a tots/es les regidors/es i de les resolucions d’alcaldia del número 
2016/180 fins al 2016/232, un extracte de les quals han estat lliurades a tots els 
regidors juntament amb la convocatòria del Ple.  
 
B 1.3 Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i  resolucions 
d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal i d’altres que la legislació 
estableix aquest tràmit. 

• Resolució d’Alcaldia 2016/204 contractació Alba Mateu Sellarés per substitució de la 
treballadora familiar pel període de vacances 

 

• Donar compte informes trimestrals de morositat corresponents al 2on.trimestre 
2016. 

 
Per part de la interventora es dona compte de l’informe de morositat 
del 2n trimestre el qual reflecteix pagament factures a 45 dies. 

MOCIONS 
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- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D’ICV-E 

1.1.- MOCIÓ PEL RECOLZAMENT, AJUTS I BENESTAR SOCIAL DE LES 
PERSONES AFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La malaltia celíaca  és una malaltia amb inflamació crònica de l’intestí, de mecanisme 
immunitari, desencadenada pel consum de gluten en persones predisposades 
genèticament. El mecanisme genètic i autoimmune fa que pugui haver-hi més d’un cas 
en la mateixa família. A Europa n’està afectat l’1% de la població, essent així la 
malaltia digestiva d’origen genètic més freqüent. Segons l´Associació de Celíacs de 
Catalunya es calcula que a Catalunya hi ha 75.000 persones celíaques, (només una 
de cada 10 estan diagnosticades).  
 
Aquesta xifra d’afectats augmenta de manera proporcional perquè, d’una banda, hi ha 
una major sensibilització de l’estament sanitari  i una major accessibilitat a les probes 
de detecció; i de l’altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia per part 
dels ciutadans. 
 
La simptomatologia és molt i molt variable i multi sistèmica ( afecta a més d´un òrgan i 
la seva manifestació no és només de caràcter digestiu):  des de forma asimptomàtica,  
malaltia greu i precoç de la infància.  
 
La malaltia no diagnosticada produeix una inflamació a l’intestí que condueix a una 
síndrome de mala absorció intestinal de nutrients (ferro, calci, vitamines...), amb 
anèmia, osteoporosi, afectació hepàtica, retard del creixement i desenvolupament en 
els nens i alteració del caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. També es 
pot associar a Diabetis Mellitus tipus I i a tiroïditis. L’alteració en l’absorció de nutrients 
provoca malnutrició, malgrat que aquestes persones realitzen una ingesta adequada 
d’aliments. 
 
Els símptomes més freqüents de la malaltia celíaca, dependent de l’edat del/de la 
pacient, són pèrdua de gana i de pes, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, dolor i distensió 
abdominal, pèrdua de massa muscular, erupcions cutànies, nafres en la boca, 
trombocitosis, retard en el creixement, entre d’altres símptomes. Existeix el risc de 
desenvolupar complicacions per la salut com: anèmia ferropènica, inici prematur 
d’osteoporosis, infertilitat, avortaments involuntaris de repetició, intolerància 
secundària a la lactosa, trastorns del sistema nerviós central i perifèric, càncer 
gastrointestinal, etc. 
 
L’únic tractament actual de la malaltia celíaca (recordem que és crònica), tant en 
pacients simptomàtics com asimptomàtics consisteix en seguir una dieta estricta sense 
gluten, què possibilita la recuperació de l’intestí prim. Aquesta dieta sense gluten s’ha 
de seguir durant tota la vida. 
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A la cistella de la compra, la diferència de preu entre un mateix producte amb i sense 
gluten pot arribar a ser “abismal”. Una persona celíaca la pot veure incrementada en 
uns 33€ setmanals, 132€ mensuals o 1.600€ anuals. Com es tracta d´una malaltia de 
caire genètic podem trobar en una mateixa família amb més d’un membre celíac, què 
significaria una despesa molt importat i fins i tot, en moltes ocasions, insostenible (pot 
arribar a ser un 288% més car). 
 
Podem pensar que el gluten només es present al pa, molts cereals de l’esmorzar, la 
pasta, les pizzes, els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada 
(en casos de contaminació amb blat). No és el cas ja que el gluten també està present 
a tota una sèrie de productes alimentaris com ara embotits, salsitxes, brous, sopes, 
salses, etc. (on s´utilitza per donar una millor estructura). Així també hi ha tota una 
altra sèrie de  productes sense gluten (gens sospitosos) com la fruita, els llegums i les 
verdures, que poden estar contaminats (contaminació creuada) amb gluten durant la 
seva manipulació i cocció. Els aliments d’una dieta sense gluten s’han de preparar 
utilitzant utensilis independents, com per exemple una torradora d’ús exclusiu). 
 
La necessitat de seguir una dieta estricta lliure de gluten i el fet de requerir d’especial 
atenció per evitar una possible contaminació creuada, fa que molts celíacs passen 
dificultats a l’hora de sortir a dinar, sopar,...fora de casa seva, perquè malgrat que hi 
ha establiments de restauració, el quals ja ofereixen una carta específica lliure de 
gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d’establiments amb menús aptes i 
fiables per a celíacs és causa de frustració i “exclusió social”, més destacable en un 
país mediterrani, on les activitats d’índole social són element integrador i formen part 
intrínseca de la nostra cultura. En aquest sentint, es de destacar la labor 
d’associacions com “Celíacs de Catalunya” amb el seu servei gratuït d’informació i 
assessoria a empresaris, emprenedors i institucions públiques i privades.  
 
Espanya és dels únics país de la Unió Europea, que no dona ajudes directes als 
afectats per la celiaquia.  A Suècia o al Regne Unit, els productes sense gluten són 
gratuïts fins als 16 anys, i a Dinamarca existeixen ajuts directes de 200 € al mes per 
pacient. 
 
Al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X per a 
la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la reducció 
de l’IVA al 4 % dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat 
alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler, i la implementació de 
protocols en els menjadors escolars, entre altres. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de NAVARCLES l’adopció 
dels següents   
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Que l’Ajuntament de Navarcles doni suport als acords recollits en la 
resolució 879/X del Parlament de Catalunya i faci el possible per donar-li compliment 
en el seu àmbit d’actuació. 
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SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per augmentar 
la qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Navarcles intentarà assegurar la inclusió d’algun tipus 
d’àpat i beguda apte per celíacs a les principals festes de la ciutat. Una ciutat on tots 
tenim dret a participat i gaudir en igualtat a les festes populars.  
 
QUART. Instar al govern  de Catalunya a augmentar per a les famílies celíaques fins a 
un 10 % el llindar econòmic corresponent dels ajuts socials d’aliments per tal 
d’alleugerir la major despesa que els hi suposa la comprar de productes sense gluten.  
 
CINQUÉ. Que l’Ajuntament de Navarcles recolzi el Projecte Escoles : sensibilització 
del personal docent i monitors escolars de bressols municipals i altres centres docents 
(servei que ofereix l’Associació de Celíacs de Catalunya). 
 
SISÉ. Que l’Ajuntament de Navarcles doni suport a les campanyes i accions  
informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l’Associació de 
Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per a millorar la qualitat de vida 
de les persones amb celiaquia a la ciutat.  
 
SETÈ.- Que l’Ajuntament de Navarcles organitzi una jornada formativa dirigida al 
sector de la restauració, per a aquells que vulguin obtenir l’acreditació “Servei Sense 
Gluten” que ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de 
garantir un servei correcte (en la línia que ja s’ha fet a ciutats com Barcelona, Mataró, 
Terrassa, i a les 14 comarques integrades en la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i 
Restauració). 
 
VUITÈ. Que en els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, 
plafons informatius del comerç etc. s´indiqui / marqui d’alguna manera els establiments 
que són aptes per celíacs. 
 
NOVÈ. Que hi hagi un enllaç al web de la ciutat al de l’associació per informació de la 
celiaquia i de la sensibilitat al gluten no celíaca.  
 
DESÈ, Donar trasllat dels acords anterior a l’Associació Celíacs de Catalunya, a 
l´Escola Pública Catalunya de Navarcles, a l´Escola Bressol Tinet de Navarcles, a la 
Unió de Botiguers de Navarcles (UBIC), a tots els Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i al Congrés dels Diputats 
 
 
Intervencions  
 
Per part de la portaveu d’ERC, Conxita Padró diu que li sembla bé la prevenció, és una 
manera d’estalviar la despesa mèdica. 
 
Per part del grup de la CUP, Aleix Solé, es pregunta on està el límit, també hi ha 
al·lèrgics a la lactosa etc.. diu que el seu grup està a favor que es facin campanyes, 



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

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel  
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29-11-2016 

 
 
 

16 
 

però l’altra és quina capacitat tenim com a poble de tirar-ho endavant i on són els 
límits. 
 
Pren la paraula la regidora d’educació i sanitat, sandra Palomino i diu que es fan 1.000 
menús diaris, i que es tenen en compte aquests casos, però s’anirà fent dins de les 
possibilitats que te l’ajuntament. 
 
 
Votació: 
 
APROVAT PER UNANIMITAT, dels 11 membres presents dels 13 que formen la 
Corporació. 
 
 

1.2.- MOCIÓ PEL FOMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE, EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, IMPULS DE L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN TOTA LA FLOTA 
DEL SEU PARC MÒBIL I TAMBÉ A LES FLOTES DE LES EMPRESES EXTERNES 
DE SERVEIS MUNICIPALS 
 
1 Atès que en data 31-08-2010  s’aprova per Acord del Govern l’Estratègia d’Impuls 
del Vehicle Elèctric a Catalunya ( IVECAT ) i que es va designar l’Institut Català 
d’Energia ( ICAEN ) com a ens responsable de la seva implementació i seguiment dels 
indicadors definits en l’estratègia, alhora que el feia assumir un paper central en l’eix I, 
corresponent a la infraestructura de recàrrega.  

 
2 Atès que la Generalitat de Catalunya acaba de presentar fa pocs mesos ( publicat el 
14-6-2016 ) el nou Pla Estratègic pel desplegament d´Infraestructura de Recàrrega per 
als Vehicles Elèctrics ( PIRVEC ) 2016-2019, que té com a objectiu superar les actuals 
barreres que impedeixen una major implantació del vehicle elèctric a Catalunya.  
Unes dades: el PIRVEC contempla una inversió de 5,8 milions d´euros destinats a la 
instal·lació de 21.000 punts de recàrrega vinculats, 360 estacions de recàrrega semi-
ràpida i 81 punts de recàrrega ràpida d´accés públic i cal destacar que un automòbil 
elèctric és tres vegades més eficient que un de convencional equipat amb motor de 
combustió i evidentment, molt més net. Les línies d’ajut estan previstes fins al 50% del 
cost de la instal·lació.  
  
3 Atès que aquesta estratègia té com a objectius minimitzar les barreres actuals i 
potenciar els avantatges del vehicle elèctric; i assegurar-ne una evolució sostenible. 
Actualment els vehicles elèctrics  estan cridats a substituir progressivament el conjunt 
de vehicles amb tecnologia basada en la crema d'hidrocarburs d’origen fòssil. Hem de 
tenir en compte que actualment ja hi ha al mercat cotxes i motocicletes elèctriques que 
tenen més de 200 km d'autonomia, creiem que cal actuar localment i començar a 
posar a Navarcles les eines necessàries per tal de promoure l'Eficiència Energètica i la 
Mobilitat Sostenible ja que  els vehicles elèctrics  són una solució molt adient. 
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En el pla vigent des del 2010 es preveia assolir l’objectiu de 76.000 vehicles i el fet de 
no arribar a aquest número no es pot atribuir prioritàriament a l’estratègia. S´ha de fer 
esment que els fabricants de vehicles, tot i els compromisos que van assumir, no van 
posar al mercat vehicles comercials a preus competitius i amb autonomies superiors 
als 160 km, fins a l’any 2012. Actualment  l’autonomia ha millorat i els vehicles ja han 
assolit més de 200 km, essent la previsió d’arribar als 350 km, abans del 2020 i ha fet 
realitat que s’hagin posat al mercat nous models comercials. Una prova actual d’això 
és que el Pla d’ajuts econòmics al vehicle elèctric MOVEA que es va obrir a finals de 
febrer de 2015, ha exhaurit els fons als 15 dies d’estar obert. 

 

4 Atès que l’impuls del vehicle elèctric a Catalunya ens ofereix un seguit de noves 
oportunitats tècniques, empresarials, econòmiques i mediambientals per aconseguir 
una mobilitat sostenible als pobles entenem que haurem d´ajudar a integrar millor les 
energies renovables també al nostre nivell, el municipal. Hem de fer una bona  
planificació i unes mesures adequades i orientades cap a la seva consecució per 
ajudar en la mesura de les nostres possibilitats perquè tota aquesta Estratègia sigui 
exitosa. 

 

5 Atès que amb data 31-3-16 vam acordar i aprovar per unanimitat del Ple de 
l´Ajuntament de Navarcles l´Adhesió de l’Ajuntament de Navarcles a la Declaració 
de Sant Sadurní d’Anoia: renovem el compromís local pel Desenvolupament 
Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030 on, entre d´altres punts, es 
preveia: 

• 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. 

• 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. 

Creiem que amb la presentació i posterior aprovació de la present moció estem 
ajudant al compliment del compromís que tots els grups municipals vam adquirir. 

 

6 Atès que l´Ajuntament de Navarcles està també adherit a la Campanya Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura (del 16 al 22 de setembre de 2016 ) que “promou 
hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a 
peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els 
canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la 
contaminació”.  

Creiem que cal actuar en aquesta línia i fer-ho donant exemple des de l´Ajuntament en 
una de les línies que argumentem a la present moció.  
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7 Atès que a Navarcles té futures possibilitats a nivell turístic:   

• A les portes del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l´Obac 
• Al costat del complex Mon Sant Benet 
• A prop de les gran vies de comunicació ( eix del Llobregat, eix transversal )  
• Tenim al nostre terme el Llobregat sobre el que hi ha la intenció d´actuar a 

nivell de la Diputació de Barcelona per crear la “Via Blava” (producte turístic 
amb 186 kilòmetres futurs de la llera del riu que es podran transitar a peu, 
bicicleta o cavall, des de Castellar de N’Hug, en plena Serra del Cadí, fins El 
Prat on desemboca. 

Amb aquesta mesura es pot intentar aprofitar les sinèrgies pròpies dels llocs 
esmentats i intentar sumar en matèria de sostenibilitat. Podem iniciar una proposta 
estratègica per al poble, de caràcter integral que tingui en compte tots els àmbits 
d’incidència del vehicle elèctric: l’energètic, l’ambiental, l’industrial, el tecnològic i el 
relatiu a la mobilitat i el transport. 

 

8 Atesos els articulats de la nova Llei  2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. 
(és de rang estatal ) 

Capítol III. Transport i mobilitat sostenible. 

Secció 3a. Mobilitat sostenible. 

Article 99. Principis en matèria de mobilitat sostenible. 

Article 100. Objectius de la política de mobilitat sostenible. 

Article 101. Els plans de mobilitat sostenible. 

Article 102. Foment dels plans de mobilitat sostenible. 

Article 103. Elaboració dels plans de transport en empreses. 

Article 104. Modernització tecnològica i ús eficient dels mitjans de transport. 

Article 105. Promoció del transport per carretera net per part dels poders adjudicadors. 

Article 106. Adquisició per part dels poders adjudicadors de vehicles de transport per 
carretera nets i energèticament eficients. 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de NAVARCLES l’adopció 
dels següents   

 
ACORDS: 
 

PRIMER.- Revisar i adaptar, en la mesura del possible, els actuals vehicles de la flota 
municipal que encara funcionen amb carburant de gasoil o gasolina, perquè ho puguin 
fer amb sistema híbrid.  
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SEGON.- Adquirir el compromís que l’adquisició dels nous vehicles de la flota 
municipal, seran preferentment elèctrics o que respectin els valors ambientals. 

TERCER.- Acordar amb les empreses adjudicatàries de serveis municipals que 
adaptin les seves flotes de vehicles, que encara funcionen amb carburants, i en la 
mesura del possible, al sistema híbrid. I que l’adquisició dels nous vehicles siguin 
totalment elèctrics. 

QUART.- Dur a terme campanyes d'informació i sensibilització sobre els vehicles 
elèctrics i altres formes de Mobilitat Sostenible, dirigida a l´escola, a l´institut, a la 
població de Navarcles en general, així com específicament al personal de l'Ajuntament 
de Navarcles. 

CINQUÈ.- Que en un termini de màxim de 12 mesos els serveis tècnics de 
l´Ajuntament de Navarcles elaborin un plànol amb una proposta ben definida per 
ubicar un  punt de recàrrega públic per vehicles elèctrics i que aquest punt de 
recàrrega quedi instal·lat  ja dins d´aquest termini de temps. 

SISÈ.-  Donar trasllat dels acords anteriors a l´Escola Pública Catalunya de Navarcles, 
a l´Escola Bressol Tinet de Navarcles, a la Unió de Botiguers de Navarcles ( UBIC ), a 
tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona,  i fer-ne difusió a través dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament de 
Navarcles. 
 
Intervencions  
 
El grup d’ERC manifesta la seva conformitat. 
 
El grup de la CUP, Aleix Solé diu que el vehicle elèctric tampoc és una solució ja que 
s’acabaren fer més centrals nuclears. 
 
Grup de CDC, també manifesta la seva conformitat és un inici, una intenció. 
 
Intervé l’Alcalde i diu que lo políticament correcte seria votar a favor però per 
responsabilitat no podem votar a favor, l’ajuntament continuarà comprant vehicle de 
segona mà si surten més de bé de preu. 
 
Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per MAJORIA SIMPLE pels 11 
membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor - 2 2 1 1 6 
Vots en contra 5 - - - - 5 
Abstencions - -  - - - 
 

1.3.- MOCIÓ PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN 
ELS SERVEIS D’EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, 
precarietat i exclusió social. 

ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb 
major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els 
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 

ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de 
major dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la 
manca d’un finançament adequat. 

ATÈS que aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes 
transformacions de la nostra ciutat que s’ha accelerat els darrers anys. 

ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com 
ara i entre altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han 
reduït i es reduiran de forma significativa. 

ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la 
qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a 
l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a 
les persones però de gran importància per a la ciutadania. 

ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o 
activitat municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap 
ciutadà en pugui quedar exclòs per motius econòmics. 

ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental 
per a l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen 
alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals. 

ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei 
segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o 
familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que 
cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 

ATÈS que es fa palesa la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels 
sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència 
econòmica dels usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 

Per tot això, l’Ajuntament de Navarcles pren els següents: 

 

ACORDS 
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PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals 
dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a 
cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central 
des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de 
renda i de situació personal i familiar. 

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un informe sobre la viabilitat de la 
proposta. 

 
Intervencions  
 
La regidora d’ERC pregunta com funciona la tarificació social. 
 
El grup de la CUP diu que està el 100% d’acord ja es va aprovar una moció l’any 2014 
i és l’eina més justa i més eficient. 
 
El grup de CDC, Mª Carme Alòs, diu que serveis socials no són beneficiència, és un 
dret, el tema de la tarificació social el problema que te és el de la gestió i els casos en 
que no consten tots els recursos perquè es cobra en negre, a la legislatura 2003-2007 
ja es van aprovar una sèrie de bonificacions en taxes com les escombraries per 
persones que viuen soles, famílies nombroses. 
Considerem que és un tema de molta envergadura i difícil d’executar. 
 
Contesta el senyor Roda i diu que no perquè sigui difícil s’ha de deixar de fer. 
 
Intervé el portaveu de SUMEM Ramon Serra i proposa afegir un segon punt que digui: 
 
SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un informe sobre la viabilitat de la 
proposta. 

Votació: 
 
Sotmesa la moció a votació, amb l’esmena incorporada, es va aprovar PER 
UNANIMITAT, pels 11 membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb 
l’esmena  
 
 

2.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CDC I ERC DE SUPORT AL 
PROCÉS CONSTITUENT  
 
El 20 de gener de 2016 el Ple del Parlament va adoptar la Resolució 5/XI de creació 
de la comissió d’Estudi del Procés Constituent. Aquesta comissió té la voluntat de 
debatre den profunditat com ha d’ésser el full de ruta per arribar a la consecució de 
l’Estat català. 
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Els ciutadans i ciutadanes ja en diverses ocasions hem mostrat per la via de la 
democràcia que cal trencar amb Espanya i avançar cap a la independència: 
 

Les eleccions del 25 de novembre de 2012 amb una participació gairebé del 
68% el parlament sortint va obtenir un mandat clar a favor del dret a decidir. 
Les forces sobiranistes van arribar a un acord al 12 de desembre de 2013 per 
la celebració d’una consulta a Catalunya sobre el futur polític. 
 
El 9 de novembre de 2014 amb la consulta sobre la independència 2.300.000 
persones vam acudir a les urnes tot i les amenaces i la por per part de l’Estat 
espanyol. 
 
Amb tot, aquesta consulta no va ser vinculant, de manera que el 27 de 
setembre de 2015 amb les eleccions de caràcter plebiscitari al Parlament de 
Catalunya, el Parlament va obtenir una majoria clara a favor d’iniciar un procés 
de ruptura amb 72 diputats. 
 

Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i 
la manca de voluntat de diàleg. 
 
Atès que no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret a decidir del poble 
català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol. L’única manera possible 
d’exercici aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés 
constituent propi.  
 
Atès que el poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent 
propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el 
reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes.  
 
Per tot això, els Grups Municipals de Convergència Democràtica de Catalunya i 
Esquerra Republicana de Catalunya proposen al Ple de la corporació els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. Donar suport a la Mesa del Parlament i a tots els diputats en l’aprovació de 
les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent i en conseqüència del full 
de ruta cap a la independència. 
 
SEGON. Posar a disposició del Govern de Catalunya totes aquelles eines necessàries 
per a la consecució d’un Estat independent. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la independència, a l’Associació Catalana 
de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol. 
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Intervencions  
 
Pel grup d’ICV-E el senyor Josep J. Roda diu que és el mateix argument que en 
d’altres ocasions. Parla de que la única manera possible és fer aquests processos de 
ruptura política, i ell creu que no.  
El que es demana en el punt segon, és entrar altre vegada en temes legals que ja es 
van discutir en altres mocions.  
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Aleix Solé i diu que el seu grup li hagués 
agradat signar la moció 
 
Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA pels 
11 membres presents dels 13 que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 4 2 2 - 1 9 
Vots en contra - - - - - -* 
Abstencions 1 -  1 - 2 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
Preguntes que formula el grup d’ERC 
 

1. Parquet del pavelló què passa? 
2. Pudor de la bassa de Torruella, es pot fer alguna cosa. 

 
Respon l’equip de govern, a la primera pregunta no els hi consta que passi res al 
parquet del pavelló. 
A la segona pregunta, el senyor Alcalde contesta que no és segur que aquesta pudor 
sigui de la bassa de Torruella perquè sembla ser que l’empresa la va buidar. 
 
Preguntes que formula el grup d’ICV-E 
 

1. Moció presentada el 26/1 sobre accessos a l’escola, no s’ha posat la tanca. 
2. Obres soterrani escola Tinet, com estan? 
3. Dins escola Tinet hi ha filtracions de la teulada, està prevista alguna actuació? 
4. Instància presentada el 26 de gener, obres C/ Diputació C/Valentí Vintró, no 

s’ha donat resposta focus camp de futbol, cos sortint que dificulta visibilitat, 
tanques, .... 

5. Incompliment sistemàtic de la gent que porta el bar del camp de futbol i pavelló 
6. Persona encarregada piscines/pavelló ha plegat o s’ha acabat el contracte? 
7. Contaminació per l’olor? Es fan controls de l’abocament de purins? 
8. Instància del 15/9 sobre mancances que s’havien detectat: fuita aigua de la 

canonada que baixa de la riera, el tub col·lector que hi ha trencat al carrer 
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Bonavista, tub trencat al torrent de la Font de la Cura, filats de les pistes 
tenis/pàdel, punts de llum que actualment estan apagats, connectar el canal del 
pla del Cal Tapias a la xarxa de regadiu, com està? 

 
Preguntes que formula la CUP 
 

1. Terrenys CAP, com està? 
2. Horts a tocar al canal de Cal Tàpies són de l’Ajuntament? 

 
A la segona pregunta respon l’Alcalde i diu que no és clar que sigui de l’Ajuntament, 
per història no ho hauria de ser, però s’està mirant. 
 
Preguntes grup de Convergència 
 

1. Quan està previst que comencin les obres de la plaça Assemblea de 
Catalunya? 

 
Respon el regidor Ramon Serra 
 
Al grup d’ICV-E 
 
1 La tanca a la sortida de l’escola per l’avinguda Lluís Companys, s’ha demanat 
pressupost a l’empresa C.E.M 
2 Escola Tinet s’ha fet un estudi per una empresa contractada per la Diputació sobre 
les humitats però encara no tenim el diagnòstic, encara no tenim el projecte. 
3 Filtracions d’aigua sembla que s’ha trobat el problema, s’ha posat una espècie de 
terra aïllant i creiem que ho hem solucionat. 
4 El tema dels focus, l’empresa SECE des del primer dia ho sap, però té altres coses. 
Tornaré insistir amb els focus. 
Sobre les obres del carrer Diputació Valentí Vintró, s’ha hagut de fer un treball 
d’investigació per saber qui era la propietat i ja s’ha fet requeriment a l’empresa. 
 
5 Sobre la contaminació, hi ha lleis que s’han de complir les empreses actuen 
correctament, ens consta que hi va haver un problema un dia però no era Navarcles, 
era del poble veí. 
Sobre la bassa ens han assegurat que estava buida, creiem que ha de ser alguna 
cosa externa, que amb les pluges allò s’hagi omplert i s’hagi remogut. 
Hi ha hagut filtracions d’aigües brutes a la font de la Cura, en el seu moment ja es va 
canalitzar correctament però de tant en tant surt alguna filtració, i Aigües de Manresa 
ho està vetllant. 
Sobre els horts de cal Tàpies, hi ha alguns veïns que s’han vingut a queixar perquè no 
poden regar, però el problema és que no hi ha aigua, s’ha fet una proposta de poder-hi 
fer arribar la xarxa de regadiu si s’ho paguen ells. Falta fer el topogràfic per veure si es 
podrà fer. 
 
Sobre les obres de la plaça assemblea de Catalunya, l’arquitecte ha fet un esbós i 
esperem fer-ho abans d’acabar l’any. 
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Pren la paraula Laura Castell i sobre la Montse Fontcuberta diu que ha plegat per 
motius personal, i que s’haurà de contractar a una persona per tota l’àrea d’esports. 
 
Pren la paraula l’alcalde sobre els terrenys del CAP, està a la CUB i ens han informat 
que anirà a la comissió del dia 18 d’octubre. 
 
Sobre el bar del pavelló s’hauria de mirar exactament cap on es vol evolucionar, ara es 
començaran les obres de la plaça i s’ha de veure quin és el futur d’aquest bar. No és 
tan un tema d’horaris, perquè les entitats juguen a diferents horaris. En aquests 
moments es tracta de si continua el bar o no. 
 
 
 
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 27 de setembre de 2016 de la qual, com a 
Secretària estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm.   i correlatius fins el    
 
HO CERTIFICO 
 
La  Secretària................................................................................. Vist i Plau 

L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Sensat i Borràs       Llorenç Ferrer i Alòs 
 
 

 
 
 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu:           
PC011-1605/0927_dvd 
 
La Secretària 
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