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

DIA 27 DE DESEMBRE DE 2016 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Número: 8/2016 
Dia: 27-12-2016 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 20.30 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 
Josep Díaz i Leiva 
Eduard Padrós i Campos 
Aleix Solé i Sellarès 
Eva Subirana i Fernández 
José Juan Roda i Rubio  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Mireia Serra i Ferré 
 
Absents amb justificació 
M.Carme Alòs i Pintó 
 
 
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 desembre de 2016, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
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número  8 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari i urgent els senyors i 
senyores  més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA ....................................................................... 2 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES ...................................................................................................................................... 2 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’Alcalde motiva la convocatòria del ple per la publicació del Decret de l’Estat en 
relació a la variació dels valors cadastrals, i per tant d’acord amb la normativa 
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal, i en aquest cas concret de 
l’IBI hagut d’estar publicada abans de l’1 de març, per qüestió de terminis doncs és 
necessari aquesta convocatòria de ple extraordinària i urgent 
 
Sotmesa a votació s’aprova per 9 vots a favor ( 1 ERC, 1 ICV-E, 2 CUP, i 5 SUMEM) i 
2 en contra (CDC). 

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 

PROPOSTA 
Antecedents de fet 
 
El Ple de la Corporació local de data 2 de novembre de 2016 va aprovar provisionalment 
les ordenances fiscals que han de regir per l’exercici 2017 i següents. No havent-se 
presentat al·legacions en el termini d’exposició pública, aquestes ordenances han 
esdevingut aprovades definitivament en data 21 de desembre de 2016, d’acord a l’article 
17.3 del RDL 2/2004. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist que Navarcles és un dels municipis inclosos en l’ordre HAP/1553/2016, de 29 de 
setembre, per la que s’estableix la relació de municipis als que resultarà d’aplicació els 
coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la llei de pressupostos 
generals de l’estat per l’any 2017. 
 
Vist l’article 7 del Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’adopten mesures 
en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures 
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urgents en matèria social, que estableix que s’aplicaran els coeficients d’actualització dels 
valors cadastrals de l’ordre HAP/1553/2016. 
 
Vist que la disposició addicional 13a del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals estableix que els municipis als que resulti d’aplicació els coeficients d’actualització 
del valor cadastral previstos en l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre 
immobiliari, el termini per aprovar i publicar el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns 
immobles s’amplia fins el dia 1 de març de l’exercici en el que s’apliqui el corresponent 
pressupost. 
 
 
Aquest Alcalde  proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents el tipus d’IBI que es 
detalla a continuació: 

0,585 per cent quan es tracti de béns urbans  

i el 0,7 per cent quan es tracti de béns rústics.  

 
Segon.- L’acord definitiu de modificació de l’OF de l’IBI per a l’exercici de 2017, així 
com el seu text refós aprovat, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord anterior 
provisional, així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
Amplia el dictamen l’Alcalde i diu que de fet d’aquest tema ja se’n va parlar, es va 
arribar a un acord amb els portaveus dels grups que l’ajuntament s’acolliria a la 
reducció dels valors cadastrals en un 8%, pels beneficis que comporten als 
contribuents en el tema de les herències per les plusvàlues etc, però que 
paral·lelament l’ajuntament apujaria el tipus, en aquest mateix % per tal de que no es 
reduís la recaptació municipal, si el tipus és 0,537, es proposa 0,585. La repercussió 
que te en el contribuent és mínima però en canvi ens assegurem uns ingressos 
municipals que com tothom sap a l’ajuntament de Navarcles el més important és l’IBI. 
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Per part d’ICV_ E si com es diu que la repercussió per la gent és mínima hi votaran a 
favor. 
Per la CUP presenten una esmena relativa a aplicar tipus de gravamen diferenciat es 
proposa: 
 

- usos industrials:   0,633 
- tipus general:  0,582 

 
Segons el portaveu de la CUP afectaria a un total de 15 empreses, . 
 
 
Intervé el portaveu de CDC, Josep Díaz, i diu que no han tingut temps,  d’estudiar-ho i 
menys l’esmena de la CUP que l’han presentat ara mateix. 
 
El seu grup no està d’acord en pujar l’IBI i votaran en contra. 
 
Intervé l’Alcalde 
 
En relació a la intervenció del grup de DCD, diu que és una manca de responsabilitat 
aquest posicionament, que hi va haver un acord de tots els grups, aleshores hi va 
assistir el regidor Josep Corrons, si no hagués tingut el compromís de tots els grups no 
s’hagués demanat la baixa dels valors cadastrals en un 8%. 
Demana al grup de CDC que siguin responsables i coherents amb els acords adoptats. 
 
En relació a l’esmena presentada per la CUP  diu que no hi està d’acord, que el 
cadastre no està bé hi ha vivendes que surten com a industrials i no creu que aquesta 
mesura s’hagi d’aplicar i més amb les poques indústries que tenim, ja s’ha apujat l’IAE 
no es considera que s’hagi de pujar l’IBI. 
 
Es sotmet a votació l’esmena de la CUP,  
 
No s’aprova per 4 vots a favor ( 2 CUP, 1 ERC i 1 ICV_E) i 7 en contra (5 SUMEM i 2 
CDC) 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 7 ( 5 SUMEM; 2 CUP; 1 ICV-E i 1 ERC) 
Abstencions: 2 CDC 
 
 
 
El regidor Aleix Solés demana que consti en acta de la sessió el text del manifest 
 
 “EL FUTUR DEL NOSTRE POBLE NO EL DECIDIRÀ CAP TRIBUNAL: NI UN PAS 
ENRERE” , que s’ha llegit  a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. 
 
Tots els regidors i regidors hi estan d’acord i es transcriu aquest manifest 
 
Llibertats, Solidaritat i Democràcia no són en aquests moments paraules buides, ni 
expressions retòriques. Llibertats, Solidaritat i Democràcia són conceptes plens de 
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vigor, de força i d´unitat en defensa de la convivència política, i per denunciar 
l’autoritarisme d’un estat que pretén anul·lar la representativitat ciutadana en voler 
condemnar la llibertat d´expressió política dels regidors en el ple municipal. 
 
En Joan Coma té tota la llibertat de triar el camí per mantenir les seves conviccions, tot 
obeint la seva consciència i complint el compromís democràtic pel qual va ser escollit. 
Ho respectem i ens hi solidaritzem. D´altres triaran altres camins per defensar les 
llibertats i la democràcia, i també ho respectem i ens hi solidaritzem. Aquesta 
solidaritat amb tots i totes, per part nostra, ens portarà cap a una complicitat cada dia 
més forta per defensar les llibertats i la democràcia. Podran atemptar contra les 
individualitats, però no podran trencar aquesta complicitat si tenim la capacitat d´anar-
la construint. 
 
Volem que tothom qui es mobilitzi en defensa de la llibertat d´expressió –i totes les 
llibertats amenaçades-, la solidaritat i la democràcia se senti representat per aquest 
manifest, sigui quin sigui el seu pensament polític o sigui quina sigui la seva filiació 
partidista. No obstant, sí que volem que aquest manifest sigui una incomoditat per a 
aquells anti-demòcrates que volen fer passar pels tribunals la representació de la 
ciutadania, i que es neguen a que es vulgui construir el futur d’una Catalunya justa 
segons la voluntat de la seva població. 
 
Els enemics de les llibertats i de la democràcia no estan entre els que som 
demòcrates, no els hi busqueu, ni intenteu culpabilitzar ningú. Els contraris a les 
llibertats i a la democràcia són aquells qui, emparant-se en tribunals que s´han tornat 
agents polítics i de poder, no de justícia, volen minvar els nostres drets i la 
representativitat del nostre poble. 
 
En aquests moments volem recordar les pròpies paraules d´en Joan Coma, que va 
escriure que “passi el que passi, mantinguem la calma, practiquem la no-violència que 
hem après de la desobediència civil pacífica i resistent, i somriem perquè si són 
capaços de fer el que estan fent, de recórrer a tics inquisitorials i vies excepcionals, és 
perquè ja saben que democràticament ho tenen tot perdut.” 
 
El futur del nostre poble no el decidirà cap tribunal. El futur del nostre poble el 
decidirem tots i totes. 
 
Solidaritat Joan, som al teu costat i no caminaràs sol. 
 
Solidaritat a totes i a tots els qui en aquests moments la justícia us converteix en 
perseguits polítics. Som al vostre costat i no caminareu sols. 
 
I solidaritat entre nosaltres, que defensem les llibertats i la democràcia. Caminem ben 
de costat i no estarem mai sols. 
 
Joan, et volem lliure, et volem a casa i et volem a l´ajuntament de Vic representant a 
qui t’ha escollit democràticament. 
 
Visca les llibertats, Catalunya i els Països Catalans! 
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I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 20.30 hores del dia 27 de desembre de 2016, de la qual, com a 
Secretària estenc aquest acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm.   i correlatius fins el    
 
HO CERTIFICO 
 
La  Secretària................................................................................. Vist i Plau 

L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que no s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió 
l’arxiu: PC014-1608/1227_dvd, atès que degut a una errada tècnica no ha quedat 
gravat l’audio. 
 
 
 
 
La Secretària 
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