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

DIA 28 DE MARÇ DE 2017 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 02/2017 
Dia: 28-03-2017 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 21:30 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió  
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Díaz i Leiva  
Eduard Padrós i Campos 
Eva Tolosa i Bastardas 
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  28 de març de 2017, 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 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31/01/2017 ............................................................. 2 
2.- DICTAMEN PRÒRROGA CONTRACTES PROGRAMA AMB AMBSA PELS SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE I CLAVEGUERAM ........................................................................................................................................ 2 
3.- DICTAMEN APORTAICÓ AJUNTAMENT DE NAVARCLES AL DÈFICIT D’EXPLOTACIÓ ANY 2015 DE LA 
MANCOMUNITAT MUNICPIS PEL SANEJAMENT ....................................................................................................... 4 
4.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE TARRAGONA PER UN TURISME SOSTENIBLE I COMPARTIT ................................ 5 
5.- RATIFICACIÓ ACORD JGL 22/02/2017 APROVANT LA RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE TRANSCRIPCIO EN 
L’ARTICLE 6È APARTATS 1 I 6 DE L’OF.1.5 .................................................................................................................. 6 

B. SECCIÓ DE CONTROL ......................................................................................................................................... 7 

• DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT . 4RT TRIMESTRE 2016 ...................................................... 7 
• RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2017/042 APROVANT EL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PELS EXERCICIS 2018/2020 ............... 8 

MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS ................................................................................................... 9 

M1.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA ....................................................................... 9 
M2.- MOCIÓ PRESENTADA PER PDECAT(CIU) DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TSJC: LA JUSTICIA NO ÉS POLÍTICA 10 
M3.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I 
MIGRANTS .............................................................................................................................................................. 12 
M4.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER INICIAR EL PROCÉS PER DECLARAR BCIL LA COLÒNIA GALOBART ...... 14 
M5.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES STOLPERSTEINE A NAVARCLES ........... 15 
M6.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM .......................................................................... 17 

PRECS I PREGUNTES .............................................................................................................................................18 

 
Desenvolupament de la sessió 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31/01/2017 
 
Es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres presents que formen la Corporació, l’acta de 
la sessió ordinària número 1 de data 31/01/2017. 
 
 

2.- DICTAMEN PRÒRROGA CONTRACTES PROGRAMA AMB AMBSA PELS SERVEIS 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM 
 
Fets 
 

I. Mitjançant un Conveni subscrit en data 25 de gener de 2011, per l’Ajuntament de 
Manresa i l’Ajuntament de Navarcles, pel qual es determinava la Societat Municipal 
Aigües de Manresa SA, com a mitjà propi i servei tècnic d’aquest segon, ambdues 
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administracions locals constituïren una relació de cooperació consensuada als efectes 
de la prestació dels serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i de 
clavegueram. 
El Conveni tenia una termini de vigència inicial de cinc (5) anys prorrogables per 
períodes d’igual durada. 
En data 5 de desembre de 2011, es va donar publicitat al conveni, mitjançant la 
publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 

II. L’execució del conveni va requerir un instrument de desenvolupament, que en concretés 
la seva execució, i en data 31 de juliol 2011, l’Ajuntament de Navarcles i la mercantil 
Aigües de Manresa SA van subscriure el Contracte programa per a l’explotació del 
servei municipal d’abastament d’aigua potable, a efectes d’establir els compromisos de 
les parts i condicions sota les quals Aigües de Manresa SA prestaria el servei de 
competència municipal d’abastament domiciliari d’aigua al municipi de Navarcles. 
Aquest servei compren tant la captació, potabilització i distribució d’aigua, com la 
facturació del servei d’acord amb el règim tarifari vigent. I inclou l’execució de les 
reposicions i inversions necessàries per a la continuïtat del servei. 
 

III. Arrel de l’entrada en vigor de la Directiva 23/2014/UE relativa a l’adjudicació de 
contractes de concessió, la Directiva 24/2014/UE sobre contractació pública i la 
Directiva 25/2014/UE relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports, i els serveis postals, la fórmula adoptada, que consistia 
en determinar com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Navarcles a la 
Societat Municipal Aigües de Manresa SA segons les estipulacions del conveni subscrit 
ha esgotat la seva vigència i s’ha plantejat la necessitat de buscar una nova via que 
s’ajusti a la normativa vigent. En aquest sentit els Ajuntaments de Manresa, Navarcles i 
altres municipis treballen en la redacció de nous acords de col·laboració. 
 

IV. Malgrat que donar continuïtat a la prestació dels serveis d’abastament domiciliari d’aigua 
potable i de clavegueram, fins al moment en què es formalitzi la nova prestació de 
servei,  no té cobertura legal en sentit estricte, atès que el conveni ha esgotat la durada 
prevista inicialment (això és, un termini de 5 anys); és estrictament necessari continuar 
prestant el servei i garantir el funcionament bàsic de d’abastament domiciliari d’aigua 
potable i de clavegueram, en la mesura que són un servei de prestació obligatòria pel 
municipi. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Continuïtat del servei. Havent-se iniciat els tràmits per a l’aprovació de l’expedient d’una 
nova forma de gestió de la prestació del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable i de 
clavegueram, i a la vista de l’impossibilitat de paralitzar la prestació del servei vigent que 
garanteix un servei bàsic per a la població, s’escau donar continuïtat al contracte vigent, pel 
termini mínim que resulti indispensable per a l’aprovació d’una nova forma de gestió, i que 
s’estima en un termini màxim de nou mesos, malgrat la pròrroga no disposi de cobertura legal 
en sentit estricte, en la mesura que el conveni ha esgotat la durada prevista inicialment. 
 
2a. Serveis mínims. L’article 67 del 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, a l’establir els serveis mínims, 
preveu literalment que ‘els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a 
mínim, els serveis següents: 
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 a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus,  neteja 
viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als  nuclis de població, 
pavimentació i conservació de les vies públiques i control  d'aliments i begudes. /.../ 
 
3a. Òrgan competent. L'òrgan competent per a l’aprovació de la continuïtat del servei és el Ple 
de la corporació. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 21-3-2017. Aquest 
Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORD 
 
PRIMER. Donar continuïtat al Conveni subscrit en data 25 de gener de 2011, per l’Ajuntament 
de Manresa i l’Ajuntament de Navarcles, pel qual es determinava la Societat Municipal Aigües 
de Manresa SA, pel qual ambdues administracions locals constituïren una relació de 
cooperació consensuada als efectes de la prestació dels serveis d’abastament domiciliari 
d’aigua potable i de clavegueram; i paral·lelament, als Contractes programa per a l’explotació 
del servei municipal d’abastament d’aigua potable, i per la prestació del servei de clavegueram 
subscrit amb la mercantil Aigües de Manresa SA, fins al moment en què es formalitzi la nova 
prestació de servei. 
 
Intervencions 
 
Explica l’Alcalde que com ja es va dir a la comissió informativa, amb aquest dictamen amb 
AMSA i altres ajuntaments de la comarca, s’estudiava la possibilitat de que els ajuntaments 
entressin a formar part de l’empresa municipal d’Aigües de Manresa adquirint accions , aquest 
és un tema que jurídicament ha de quedar clar i en una reunió mantinguda fa uns dies entre els 
secretaris dels diferents ajuntaments i l’empresa Aigües de Manresa es va acordar que es 
emanria un informe jurídic a la Generalitat. 
 
Els grups municipals van mostrar la seva conformitat, per part del grup de PDeCAT (CiU) la 
senyora Alòs va fer voler deixar constància que s’havia sol·licitat un informe jurídic a la Junta 
Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya i que s’estava a l’espera del resultat. 
  
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents que formen la Corporació. 
 
 

3.- DICTAMEN APORTAICÓ AJUNTAMENT DE NAVARCLES AL DÈFICIT D’EXPLOTACIÓ 
ANY 2015 DE LA MANCOMUNITAT MUNICPIS PEL SANEJAMENT 
 
FETS 
 
L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament, en la seva 
sessió de data 21 de desembre de 2016 va aprovar l’aportació dels municipis integrants de la 
Mancomunitat amb sistema de sanejament de les seves aigües residuals, destinada a cobrir el 
dèficit d’explotació corresponent al 2015 dels sistemes de sanejament que gestiona la 
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mancomunitat, xifrat en 290.537,66 euros un cop conegut l’atribució definitiva de l’ACA per al 
2015. 
 
Pel que fa al municipi de Navarcles, calculant aquesta aportació atenent al volum facturat per 
m3 any, (327,960,00) l’aportació és de 13.134,95 euros. 
 
Atès que segons l’acord adoptat per la Mancomunitat en la sessió de data 21 de desembre de 
2016 l’aportació haurà de ser aprovada per cadascun dels plens dels municipis que integren la 
Mancomunitat. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 21-3-2017.  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 provisionalment en 13.134,95 euros destinada a cobrir el 
dèficit d’explotació corresponent al 2015 dels sistemes de sanejament que gestiona la 
mancomunitat. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
sanejament. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents que formen la Corporació. 
 
 

4.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE TARRAGONA PER UN TURISME SOSTENIBLE I 
COMPARTIT 
 
FETS 
 
La dissetena Assemblea General Ordinària de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat, en la sessió de data 8 de març de 2017, va adoptar el següent acord 
 
SUMAR-NOS als objectius de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament pròsper, 
ambientalment sostenible i socialment inclusiu. 

CONSCIENCIAR les administracions, els consumidors i el sector sobre la importància de 
conservar el patrimoni social, cultural i ambiental i persuadir-los sota el lema de la campanya 
internacional #Tourism17. 

PROMOURE als nostres territoris, ciutats i pobles un turisme sostenible, amb lideratge públic i 
models de gestió responsable, amb orientacions sobre acreditacions, sensibilització cap a la 
problemàtica del canvi climàtic i implementació de criteris d’ecoeficiència als establiments. 
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ASSUMIR les repercussions d’un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i d’intercanvi 
cultural, ha de controlar i gestionar el seus impactes per tal de garantir la preservació del medi 
ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per assegurar la seva mateixa subsistència. 

RECONÈIXER el paper dels governs locals i els actors rellevants en un treball col·laboratiu, 
transparent i de responsabilitat compartida per crear llocs millors per viure i per visitar. 

ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als visitants  de les 
nostres ciutats i pobles experiències agradables i d’alta qualitat mitjançant la participació en 
experiències de turisme sostenible millorades. 

La Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 21 de març de 2017 acorda eleva al 
Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la Declaració de Tarragona, per un turisme sostenible i compartit. 
 
Segon.- Donar Trasllat d’aquest acord a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Intervencions 
 
Van intervenir els diferents grups municipals, per part d’ICV-E, el senyor Roda va dir que 
questes declaracions estaven molt bé però que s’hauria d’intentar de que s’implementessin 
algunes i no deixar-ho de banda. 
 
Per part del grup de la CUP, el senyor Aleix Solé va estar d’acord amb el senyor Roda,  
 
El senyor Serra, en qualitat de representant de l’Ajuntament de Navarcles a l’Associació va 
explicar que com a membre de la Xarxa l’ajuntament de Navarcles havia d’aprovar les 
Declaracions que s’aproven, i que en aquesta ocasió la projecció que te Tarragona i les coses 
que es fan no te res a veure amb el municipi de Navarcles, però que en qualsevol cas pot 
adherir-te a la declaració. 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents que formen la Corporació. 
 
 

5.- RATIFICACIÓ ACORD JGL 22/02/2017 APROVANT LA RECTIFICACIÓ D’ERROR 
MATERIAL DE TRANSCRIPCIO EN L’ARTICLE 6è APARTATS 1 I 6 DE L’OF.1.5 
 
Informada a la comissió informativa permanent del dia 21 de març de 2017 sotmet al Ple la 
Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern del dia 22 de febrer de 2017 i que transcrit 
literalment diu: 
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“A la vista de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del dia 29 de desembre de 2016, de 
l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l’exercici 2017 i següents, en virtut del que es disposa 
a l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, es proposa l’adopció 
del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la rectificació de l’error material de transcripció en l’article 6è. apartats 1 i 6 de 
l’ordenança fiscal núm. 1.5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el sentit 
que en el punt 1. s’ha omès el % de bonificació i que és el 90% i  el punt 6 que s’ha omès la seva 
transcripció i ha de dir: 
 
6.- S’aplicarà una bonificació de la quota del 90% de les construccions, instal·lacions i obres que 
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
SEGON.- RATIFICAR aquest acord en la propera sessió plenària” 
 
Votació: Sotmès el dictamen a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents 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, 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 es dona compte mitjançant un llistat 
resum que s’ha adjuntat a la convocatòria de les resolucions d’alcaldia del número 
2017/042 fins al 2017/055 
 
 
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. 
 
Pren la paraula la interventora:  
 

• Donar compte dels Informes trimestrals de morositat . 4rt trimestre 2016 
 
INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTORA MUNICIPAL SOBRE EL 
COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES 
PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE 
DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
LES OPERACIONS COMERCIALS  
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La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials afecta als terminis de pagament i al procediment 
de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors. 

Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 són 55 dies del 7/07/2010 a 
31/12/2010, 50 dies del 1/01/2011 fins el 31/12/2011 i 40 dies del 1/01/2012 al 31/12/2012 i 30 dies a 
partir de l’1/01/2013. 

L’art.4 de la llei 15/2010, com a mecanisme de transparència en el compliment dels terminis de 
pagament establerts per la llei s’estableix que es retran informes periòdics al Ple per part de la Tresoreria 
municipal, o en el seu defecte per la Intervenció, amb caràcter trimestral que hauran d’incloure 
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint els 
terminis i aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda i al 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

En compliment al que disposa la  Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

S’informa: 

DEL QUART TRIMESTRE DE 2016 

Que de les dades comptables a data 31 de gener de 2017, i del llistat adjunt, se’n desprèn: 

Import pendent de pagament  a 31/12/2016:   274.113,89 €  - núm. Operacions: 401 

Import pagat a 31/12/2016:                495744,60 € - núm. Operacions: 574 

El període mig del pendent de pagament (PMPP) al final del quart trimestre, que indica el número de 
dies pro mig d’antiguitat de les operacions pendents de pagament al final del trimestre, s’ha situat durant 
el quart trimestre en 23,35 dies. 

El període mig de pagament (PMP) dels efectuats en el trimestre, que indica el número de dies pro mig 
en què s’han realitzat els pagaments, s’ha situat durant el quart trimestre en 51,23 dies. 

• Resolució d’alcaldia 2017/042 aprovant el Pla Pressupostari a mig termini pels exercicis 
2018/2020 

En Llorenç Ferrer i Alòs, alcalde de l’ajuntament de Navarcles, en relació a la tramesa al 
Ministeri d’Economia i Hisenda de l’elaboració dels Plans Pressupostaris a mig termini (exercicis 2018-
2020), dicta la següent resolució que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents de fet 
 
Els Plans Pressupostaris a mig termini s’ha de remetre per l’entitat local al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, abans del dia 15 de març de 
2017. 
 
Fonaments legals 
 
Atès el que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, relatiu a l’elaboració per part de les Administracions Públiques d’un pla 
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pressupostari a mig termini, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i 
mitjançant el qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic. També fa referència al seu abast que serà d’un període mínim de tres 
anys i que servirà de base per a l’elaboració del Programa d’Estabilitat. 
 
Atès el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, entre ells l’elaboració del pla pressupostari a mig 
termini. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
Primer.- APROVAR el Pla Pressupostari a mig termini pels exercicis 2018-2020, d’acord amb els 
quadres annexos al present Decret. 
 
Segon.- APROVAR la remissió dels mateixos al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via 
telemàtica i amb signatura electrònica, abans del dia 15 de març de 2017. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’enviament de dit Pla Pressupostari a mig termini pels exercicis 2018-
2020, en la primera sessió que se celebri. 
 
En aquest punt l’Alcalde va sotmetre a votació la urgència d eles mocions presentades per la 
CUP  i la del Manifest pel pacte pel referèndum 
 
Es va sotmetre a urgència incloure les dues mocions i es va aprovar per UNANIMITAT 
 

MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS 
 

M1.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,  s’han 
declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de 
juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori 
Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions 
d’inexistència d’increments de valor. 

Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 

Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament 
idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó 
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per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats articles 
del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua,  ho 
farà en termes equivalents als de la Sentència de referència. 

Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin de 
procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys que 
no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una regulació estatal 
incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals 
afectats.  

El Grups Municipals de l’Ajuntament de Navarcles proposen al ple de la corporació l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència,  un projecte de llei de 
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixin 
d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada Sentència 
del TC. 

Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte 
d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats 
liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia 
experimentat cap increment. 

Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i 
liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.   

Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del 
finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles 
econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen. 

Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de 
Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM. 

 
Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents que formen la Corporació. 
 

M2.- MOCIÓ PRESENTADA PER PDeCAT(CiU) DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TSJC: 
LA JUSTICIA NO ÉS POLÍTICA  
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la historia, els catalans i les catalanes van 
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als 
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones vàrem acudir a les urnes en un 
procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a 
través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat 
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Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega 
i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol l’ha judicialitzat, 
utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant la justícia els nostres 
representants polítics. El llistat és llarg:Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats 
per un delicte desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació 
de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas 
ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 
2016. 

El passat dia 6 de febrer, Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau es van haver d’asseure al banc 
dels acusats per posar les urnes el 9n del 2014. El tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons la qual inhabilitat Artur Mas, Joana 
Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les sentències es fonamenten en dos anys 
d’inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou mesos i multa de 100 euros diaris 
per Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros per a Irene Rigau. 

Atès que la diferència amb altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret 
reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat 
diverses conseqüències, la darrera d eles quals és la sentència condemnatòria que ha fet 
pública avui el TSJC. 

Atès que les instància europees han de vetllar pel respecte de l’estat de dret per part de tot 
l’Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d’Europa podrien demostrar que 
el respecte a l’estat de dret i als valors democràtics són compromisos indefugibles pels seus 
membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan consideren que en algun 
Estat no són respectats. 

Per tot això el grup municipal del Partit Demòcrata proposa l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Rebutjar políticament la sentència que inhabilitat Mas, Ortega, Rigau i Francesc Homs 

Segon.- Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del poble 
català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees 
corresponents, la baix qualitat democràtica del govern espanyol. 

Tercer.- Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum. 

Quart.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA dels 13 
membres presents que formen la Corporació, amb el resultat següent: 
 
 SUMEM  PDeCAT 

(Llista electoral CiU) 
CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 4 4 2 1 1 12 
Vots en contra      - 
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Abstencions 1 (Ramon Serra)     1 
 
 

M3.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE 
PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la 
ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en 
col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la Generalitat ha 
comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 
places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer 
possible l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la falta de 
voluntat de cooperació per part de l’Estat. 
 
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben a 
Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les organitzacions 
no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos 
de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir 
urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha provocat 
que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre país.  La pressió de la 
Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre de persones refugiades ha estat 
constant i s’ha basat en propostes concretes com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants 
que acollirien les universitats catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i 
ambaixades espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat. 
 
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a 
Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil, Migracions i 
Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten en gran mesura la 
possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 
14 sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i immigració. 
 
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern a treballar en 
programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels recursos d’aprenentatge 
intensiu de català amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou 
protocol a les oficines del SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques 
Actives d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota 
aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a 
partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís 
per part de la persona refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA). 
 
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat evident els 
darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb aportacions de la 
Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el 52% de les places del 
programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida 
que, entre altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat per a 
l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació dels ens locals 
continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des de la proximitat. 
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navarcles proposa 
d’adopció dels següents 

ACORDS 
 

Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les 
competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives. 
 
Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i garantir la 
seva col·laboració. 
 
Tercer.  Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones 
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes 
ràpidament com a sol·licitants d’asil. 
 
Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra” 
i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d’acollida i en 
defensa dels drets de les persones refugiades. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a 
l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l’Estat.  
 
Intervencions 
 
Intervé la regidora d’ERC Conxita Padró i vol deixar sobre la taula una idea que han tingut des 
d’ERC per tal que l’edifici de l’Hotel Vagi es converteixi en un centre d’acollida de refugiats. Diu 
la senyora Padró doni que dels companys de Sant Fruitós ho presentaran al Ple de sant 
Fruitós. 
 
En aquest punt es va obrir un ampli debat , l’Alcalde va dir que en tot cas corresponia a 
l’ajuntament de Sant fruitós ja que l’edifici es troba en el seu terme. 
 
El grup d’ICV-E manifesta els seus dubtes que l’edifici vagi pugi destinar-se a una casa 
d’acollida. 
 
El grup de la CUP també manifesta els seus dubtes i pregunta si a Navarcles hi ha algun pis 
destinat a refugiats. 
 
El senyor Serra contesta que  el problema està en que no es deixa a entrar a la gent, el 
problema no està en si hi ha pisos o no hi ha pisos, si no en que la gent ja no arriba a Europa. 
 
El senyor Alcalde diu que en qualsevol cas si Navarcles ha d’acollir de pisos se’n trobaran però 
que ara mateix si no hi ha cap petició sobre la taula no veu sentit a fer un esforç per tenir 
habitatges i que estiguin buits. 
 
La senyora Alòs va preguntar si l’Ajuntament havia anat a la reunió que s’havia fet al Consell 
Comarcal sobre aquest tema. 
 
La regidora de Serveis Socials va contestar que hi havia anat les tècniques de serveis Socials. 
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Votació: Sotmesa la moció a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents que formen la Corporació. 
 

M4.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER INICIAR EL PROCÉS PER DECLARAR BCIL 
LA COLÒNIA GALOBART 
 
Es sotmet a aprovació la urgència de la moció, la qual s’aprova per UNANIMITAT 
 
La moció transcrita literalment diu: 
 
Atès que la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993 estableix que els ajuntaments han de 
vetllar per la integritat del patrimoni cultural català, tant públic com privat, situat en el seu terme 
municipal, i per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest 
patrimoni, com també estimular la participació de la societat en la tasca de protecció (LPCC, 
art. 3.1). Aquesta mateixa llei estableix diferents nivells de protecció i classificació, el més comú 
de tot és el de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), amb una categoria de protecció de segon 
rang, per sota dels BCIN. Els propietaris, titulars o posseïdors dels immobles declarats BCIN o 
BCIL tenen l’obligació de preservar-los i mantenir-los en bon estat, i vetllar perquè l’ús al qual 
es destinin en garanteixi sempre la conservació. De cap manera no poden destruir-los, i han de 
permetre l’entrada a especialistes per poder estudiar-los. Aquesta obligació s’estén als edificis 
de propietat pública i privada (LPCC, art. 25). 

Atès que fa pocs mesos el Galobart ha estat comprat per l’empresa Sosa Ingredients SL i que 
és l’únic exemple de Navarcles que es pot considerar colònia industrial i que en els propers 
mesos hi ha prevista la seva transformació en industria agroalimentària creiem que és 
important assegurar la conservació del conjunt del Galobart format pel recinte murallat dins del 
qual hi ha les antigues naus industrials, la casa de l’amo i un bloc amb habitatges per als 
treballadors. El recinte murellat inclou les antigues naus industrials, un edifici on hi havia els 
despatxos (construït als anys 30) i, al costat, el que havia estat la barberia més un hort. Al 
sector de llevant hi havia els habitatges (uns 50), més la botiga, escola i una casa per al 
propietari, ja que a la torre de l’amo pròpiament, situada més amunt, pràcticament no hi van 
viure. Tot aquest sector d’habitatges i serveis va ser enderrocat a la dècada de 1900 i no es 
conserva. La nau principal és una construcció de grans dimensions aixecada els anys 50. 
Consta de planta baixa més un pis i sotacoberta. L’interior d’aquesta nau conserva l’estructura 
originària, amb un entramat de columnes de ferro encimentades i sostres amb vigues de ferro i 
revoltons. Es conserva el soterrani dels anys 1920 on hi havia els batans. A la part més 
septentrional es conserva una xemeneia (utilitzada per la caldera) i, al final, un conjunt de naus 
més petites adossades, una de les quals és antiga mentre que la resta són força modernes 
(dels anys 60 i 80). En aquest sector hi havia els tallers, les sales de la caldera i la turbina 
antiga. Tot això fa que del Galobart un exemple notable d’arquitectura fabril. 

Atès que la citada empresa ha comprat també l’antic molí de Navarcles, una edificació formada 
a partir de l’antic molí, que ha estat objecte de diverses ampliacions, sobretot als segles XIX i 
XX. L’antic molí era una construcció de planta més o menys quadrada, que devia tenir baixos 
més un pis i golfes. Als baixo es conserven dues cambres cobertes amb volta de pedra. En una 
hi havia la mola i l’altre devia ser un magatzem. Els elements interiors del molí no s’han 
conservat. Aquest edifici originari ha estat ampliat amb un petit cosa dosat a ponent i el 
sobrealçament de l’edifici i l’afegit de nous cossos a la banda de llevant, possiblement al final 
del segle XIX o començament del segle XX. També en aquesta època s’hi bastí una nau 
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allargada al costat de migdia com a graner, la qual ha estat ampliada modernament i convertida 
en granja. La resclosa del molí és uns cent metres més amunt. El canal passava soterrat per 
sota de l’actual edifici de la turbina. Encara es conserva l’entrada i la sortida del carcabà. El 
canal de sortida passa soterrat per una zona d’horts i desemboca al riu.  

Atès que la competència de declarar un element patrimonial com a BCIL és municipal i que per 
fer-ho cal que l’expedient administratiu corresponent hi consti un informe favorable d’un tècnic 
en patrimoni cultural. 

DEMANEM al Ple de la Corporació al compliment del següent acord: 

Primer.- Iniciar la tramitació de l’expedient administratiu per declarar BCIL tots els edificis 
històrics que es conserven de l’antiga Colònia Industrial del Galobart. 

Segon.- Iniciar la tramitació de l’expedient administratiu per declarar BCIL l’antic molí de 
Navarcles. 

 
Intervencions 
 
M. Carme Alòs i Pintó, com a portaveu del grup PDeCAT(CiU), demana una reflexió, i diu 
literalment: 
 
“que la retirin o el nostre vot no serà favorable. Com he dit estem engegant un projecte 
industrial que ens pot portar riquesa com a poble, ens pot donar llocs de treball i fer tot una 
xarxa de futur, i no trobem adequat aquest expedient que ens proposeu” 
 
El portaveu de la CUP, Aleix Solé i Sellarés, demana que consti en acta la frase “4 pedres”, 
creu que és un concepte molt científic que cal tenir en compte de cara a futures actuacions. 
 
Votació: Sotmesa la moció a votació, NO es va aprovar  
 
 SUMEM  PDeCAT 

(Llista electoral CiU) 
CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor   2 1 1 4 
Vots en contra 5 4    9 
Abstencions      - 
 
 

M5.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES 
STOLPERSTEINE A NAVARCLES  
 
Es sotmet a aprovació la urgència de la moció, la qual s’aprova per UNANIMITAT 
 
La moció transcrita literalment diu: 
 
Els stolpersteine són llambordes quadrades de 10cm x 10cm fetes de formigó i cobertes d’una 
fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades. Es col.loquen 
al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans 
de l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i precisament es realitza de 
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manera especial a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb 
l’exterminació industrialitzada dels nazis. 
 
No només es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervivents, 
incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També recuperen la 
memòria d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava, decidiren suïcidar-se. 
D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, els stolpersteine reuneixen a les famílies o grups de 
persones separades per la deportació. 
 
Aquesta proposta artística per recordar i dignificar les víctimes de l’Holocaust la va crear 
l’artista berlinès Gunter Demnig. El projecte va néixer als anys noranta després que l’artista 
alemany participés en un projecte en record del decret del 1942 de la deportació gitana cap als 
camps d’extermini i la posterior reacció d’un ciutadà de Colònia que assegurava que no hi havia 
cap gitano al seu barri. Aquest fet el va impulsar a voler retornar de manera simbòlica la 
memòria de cadascuna de les víctimes.  
 
Actualment existeixen més de 50.000 stolpersteine a més de 21 països a tot Europa. A 
Catalunya se’n troben a Manresa, Igualada, Castellar del Vallès i Navàs, que va ser el municipi 
pioner en col.locar stolpersteine, l’any 2015. 
 
Navarlces no es va escapar del procés repressiu que es va iniciar immediatament després la 
victòria de bàndol feixista a la guerra civil. Això va implicar que algunes desenes de persones 
haguessin d’exiliar-se per por a la repressió franquista. Amb la invasió de França per part dels 
alemanys alguns d’ells, n’hi ha documentats una dotzena entre ells l’alcalde republicà Marcel.lí 
Gironella, acabarien en camps de concentració i extermini del règim nazi com Matahausen o 
Gusen. La majoria hi moririen, la resta serien alliberats per les tropes aliades. 
 
Però la repressió de postguerra va implicar que molts navarclins acabessin també en altres 
camps de concentració com el Camp de la bota o el d’Argelers on molts d’ells també hi 
moririen. Creiem que incorporar també les persones que van estar i morir en aquests camps a 
la memòria de la repressió i de l’holocaust és important per dimensionar correctament la 
magnitud i els efectes que va tenir sobre la societat navarclina la repressió dels anys quaranta. 
 
És per tot això que demanem al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar els tràmits i el procés necessari per instal.lar plaques stolpersteine per dignificar 
la memòria de tots els navarclins que van patir l’holocaust en els camps de concentració i 
extermini del règim nacionalsocialista. 
 
Segon.- Instal.lar també plaques stolpersteine per aquelles persones que van passar per altres 
camps de concentració com a conseqüència de la guerra civil. En cas de no poder dedicar-los 
plaques stolpersteine buscar una manera anàloga per deixar constància també de la seva 
memòria. 
 
Intervencions 
 
Compromís del senyor Aleix Solé de fer la recerca per trobar els noms de navarclins 
 
Votació: Sotmès la moció a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents que formen la Corporació- 
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M6.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, 
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i 
Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 
gran majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanada d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritàriament i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
favor del seu dret a decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 
de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això: 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i les 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
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Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 
per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina exclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 28 de Març de 2017, llur 
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 

Per tot això, els grups de ICV, PDCAT, CUP, ERC de l’Ajuntament de Navarcles proposen al 
Ple Municipal els següents:  

ACORDS:  

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL DEL REFERÈNDUM. 
 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

 
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, 

al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i 
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 

  
 
Votació: Sotmès la moció a votació, es va aprovar per UNANIMITAT dels 13 membres 
presents que formen la Corporació- 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Per part del grup d’ICV-E senyor Josep Joan Roda pregunta: 
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1. Sobre el programa complementari de la Diputació de Barcelona destinat a Serveis 
Socials d’import 36.000€ si ja se sap a que es destinarà. 

2. Sobre el servei de bar i neteja de camp de futbol, el senyor roda llegeix clàusules 
del contracte i diu que el concessionari no ho fa i que és un incompliment, 
pregunta per què se li permet aquest incompliment, si seran les mateixes 
persones que s’encarregaran del bar i quines mesures es prendran perquè es 
garanteixi el servei de bar al pavelló.  

 
Contesta el senyor Alcalde, sobre la primera pregunta, s’ha rebut avui mateix un correu 
electrònic comunicant aquesta subvenció no s’ha rebut encara oficialment, no hi hagut ni 
temps de parlar-ne 
La regidora de Serveis Socials diu que probablement es podrà utilitzar per la pròrroga del 
contracte de la nova TS. 
 
En relació al tema del bar del pavelló, el senyor Alcalde diu que el tema és complex, i 
demana una solució. 
 
Grup de la CUP 
 
La barana del pont es referà? 
Les comportes del llac s’obren? 
 
Contesta Ramon Serra: les comportes s’obren 
 
Grup del PDeCAT (CiU) 
 
- Tema de la depuradora de calders i altres 
- Plaça assemblea de Catalunya quan començaran les obres? 
- Per part de la portaveu senyora Carme Alòs fa un prec i és que es posin alguna barana 

ala plaça de l’ajuntament, 
 
Contesta Ramon Serra a la primera pregunta de moment no es passen controls. 
En quan a la segona, ja s’han comprat les coses però la brigada s’ha dedicat al regadiu i a 
una urgència a l’esplai  
 

 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent 
les 21:30 hores del dia 28 de març de 2017, 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 
 
 
Número Descripció 

018 Aprovació liquidacions tributaries, taxa, per la utilització privativa de l’edifici de “La 
Creueta” Centre Cultural, mes de febrer 

019 Autorització instal.lació circ sense animals, dies 31 de gener, 1, 2 i 3 de febrer. 
020 Deficiències esmenables, sol.licitud de llicència d’obres OMj 16/2016  
021 Aprovació dels drets reconeguts de la taxa per la prestació del servei d’Escola 

Bressol 
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022 Aprovació dels drets reconeguts de la taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals de l’Escola de Música 

023 Aprovació dels drets reconeguts als de cursos i tallers, mes de febrer i març 2017 
024 Recuperació del 24,87% de la part proporcional  pendent de la paga 

Extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Navarcles. 

025 Aprovació de la relació O/2017/6 de les indemnitzacions als regidors per 
l’assistència a les sessions i comissions del mes de Gener 2017 

026 Autoritzar el pagament a justificar en concepte de despeses per ajuts socials, amb 
caràcter d’urgència 

027 Aprovació dels drets reconeguts de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a 
domicili i altres serveis socials assistencials 

028 Notificació deficiències esmenables expedient de llicència d’obres OMj 01/17 
029 Incoar expedient administratiu d'ordre d'execució pel mal estat de la finca situada 

al carrer Ametller, 35 
030 Aprovació liquidacions tributàries, taxa per la utilització privativa de l’edifici de “La 

Creueta” Centre Cultural 
031 Gratificació pels 40 anys de servei de la treballadora d’aquest Ajuntament 
032 Tramesa als Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, l’acta de 

denuncia dels vigilants municipals 07/17 aixecada al titular del Bar, per 
incompliment d’horari de tancament, per tal que incoi l’oportú expedient 
sancionador 

033 Complementar les prestacions de Seguretat Social en les situacions d’IT d’acord 
amb els topalls màxims permesos a l’art. 9 del RDL 20/2012, pels treballadors 
amb IT del mes de febrer  

034 Gratificacions per hores extraordinàries realitzades durant els mesos de gener i 
febrer de 2017  i les gratificacions de diferents col·lectius de treballadors d’aquest 
Ajuntament 

035 Aprovar i reconèixer la despesa dels salaris del personal funcionari i  personal 
laboral, corresponents al mes de febrer de 2016        

036 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació número 
17006307 de data 27/01/2017 

037 Notificació deficiències esmenables Pla Especial Urbanístic del sector PE 2 
“Estació de Servei” EX2013100PLANE 

038 Autoritzar, reconeixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa d’import 
184,41 € per l’assistència i desplaçaments diversos per assumptes d’interès 
municipal 

039 Aprovació dels drets reconeguts als de cursos i tallers 
040 Incoació expedient sancionador en matèria tinença d’animals potencialment 

perillosos 
041 Autoritzar a la Penya Ciclista Navarcles, l’ocupació de la Font Nova el proper 5 de 

març de 2017 
042 Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini pels exercicis 2018-2020 
043 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació número 

17007517 de data 03/02/2017 
044 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació número 

17007776 de data 03/02/2017 
045 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació número 

17010517 de data 17/02/2017 
046 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació número 

17013161 de data 03/03/2017 
047 Aprovació dels drets reconeguts de la taxa per la prestació del servei d’Escola 

Bressol, 
048 Incoar procediment sancionador per presumpta infracció a l’article 72.3 de la llei 
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de seguretat viària, a l’empresa titular del vehicle, per incompliment de l’obligació 
de facilitar la identitat del conductor una vegada requerit per fer-ho 

049 Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis per la campanya 
comunicativa del nou sistema de Recollida de residus sòlids urbans pel sistema 
de porta a porta, 

050 Aprovació dels drets reconeguts de la taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals de l’Escola de Música 

051 Aprovació de la correcció del calendari fiscal 2017 
052 Aprovació dels drets reconeguts als de cursos i tallers 
053 Aprovació de la relació O/2017/9 de les indemnitzacions als regidors per 

l’assistència a les sessions i comissions del mes de Febrer 2017 
054 Aprovació liquidacions, taxa, per la utilització privativa de l’edifici de “La Creueta” 

Centre Cultural 
055 Requeriment presentació sol.licitud llicència i documentació en relació a 

l’expedient EX2017017PROLE sobre el mal estat de la finca situada al carrer 
Ametller, 35 

 
 
 

 
 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu:           
PC015-1702/0328_dvd 
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