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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ  

DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES  

DEL DIA 30 DE MAIG DE 2017 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Número: PLE2017000004  
Dia: 30 de maig de 2017 
Inici de la sessió: 20:00 
Fi de la sessió: 21:50 
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 
Eduard Blanco Robles 
 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Díaz i Leiva  
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 
 
Absents amb justificació 
Eduard Padrós Camps 
 
Convocatòria i Quòrum 

 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les 20:00 hores del 
dia  30 de maig 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  PLE2017000004  del Ple de la 
Corporació amb caràcter Sessió Ordinària 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  

 

1.0.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA ....................................................................................................................................... 2 

1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ORDINÀRIA DE LA SESSIÓ DE DATA 28/03/2017 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25/04/2017 . 2 
1.2.- PRESA POSSESSIÓ EDUARDO BLANCO .............................................................................................................................. 2 
1.3.- PRESA RAÓ RENUNCIA CÀRREC REGIDOR EDUARD PADRÓS 24052017 .................................................................................. 3 
1.4.- DICTAMEN MODIFICACIÓ ARTICLES 51 I 54 ROM .............................................................................................................. 4 

2.0.- B. SECCIÓ DE CONTROL ....................................................................................................................................... 7 

2.1.- ASSABENTAT CERTIFICAT JGL 6-4-17 CONTRACTACIÓ RUBIK .............................................................................................. 7 
2.2.- ASSABENTAT RESOLUCIÓ ALCALDIA CONTRACTACIÓ ............................................................................................................ 8 

ASSUMPTES D’URGÈNCIA ........................................................................................................................................... 9 

1.- APLICACIÓ DE COEFICIENTS D'ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS 2018 ........................................................................... 10 

3.0.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS ...............................................................................................10 

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC REINVERSIÓ SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL .................................................................. 10 
3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP DE SUPORT AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA ECOLOGISTA A CONTRACORRENT ......................... 12 
3.3.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP CONTRA ELS PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT ............................................................................ 14 
3.4.- MOCIÓ PRESENTADA PER  ICV-E MODIFICACIÓ PROJECTE RD REGULADOR CONSUMIDOR VULNERABLE ....................................... 15 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1.0.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA 

1.1.- Aprovació de l'acta ordinària de la sessió de data 28/03/2017 i de la sessió 
extraordinària de data 25/04/2017 

 
Es va aprovar per UNANIMITAT dels 12 membres presents dels 13 que formen la Corporació, 
l’acta de la sessió ordinària número 2 de data 28/03/2017 amb les esmenes d’ Aleix Solé  i l’acta 
de la sessió extraordinària número 3 de data 25/04/2017 

1.2.- Presa possessió Eduardo Blanco  

 
Rebuda la credencial emesa per la Junta Electoral Central de regidor de Eduardo Blanco Robles, 
de la candidatura SUMEM per Navarcles i havent presentat l’interessat la declaració de béns i 
interessos segons consta en l’expedient.  
 
Procedeix la presa de possessió del càrrec de regidor, en la propera sessió del Ple que es celebri. 
 
El senyor Alcalde  per tal de procedir a l’acte de presa del càrrec de regidor ha de formular la 
següent pregunta: 
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
REGIDOR amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 

El senyor Eduardo Blanco haurà de respondre SI JURO o SI PROMETO i seguidament podrà 
ocupar el seu escó  

 
Resultat: Donar compte per Unanimitat  
 

1.3.- Presa raó renuncia càrrec regidor Eduard Padrós 24052017 

 

FETS 

Atès l’escrit de renuncia al càrrec presentat pel regidor d’aquest Ajuntament senyor Eduard 
Padrós Campos, electe per la candidatura Convergència i Unió,  i a l’empara del que s’estableix a 
l’article 9.4 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, pel qual s’aprova el reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales . 

Vist que la portaveu del grup Municipal de la candidatura de Convergència i Unió, ara PDeCAT, 
senyora Mª. Carme Alòs i Pintó, manifesta que  el següent candidat el senyor Josep Creus no 
acceptarà el càrrec i que probablement hi hauran més renuncies a la llista. 

Aquest alcalde President sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents 

ACORDS 

PRIMER.-  APROVAR la PRESA DE RAÓ de  la renúncia al càrrec de regidor presentada, pel 
senyor Eduard Padrós Campos, electe per la candidatura Convergència i Unió, en les eleccions 
municipals celebrades  el dia 24 de maig de 2015 i que va prendre possessió del seu càrrec el dia 
13 de juny del mateix any. 

SEGON.- INSTAR a la Junta Electoral Central per tal que lliuri credencial a favor del candidat de 
la candidatura Convergència i Unió que correspongui, i que no es pot determinar atès el que 
consta als antecedents de la proposta, als efectes de la seva presa de possessió com a regidor 
d’aquest Ajuntament. 

 
Resultat: Donar compte per Unanimitat  
 

Eva Tolosa llegeix un escrit que ha enviat el Sr. Eduard Padrós  que es transcriu literalment 

“Bona nit a tothom, 

Primer de tot disculpar-me per avui no ser aquí present amb vosaltres, i poder-vos adreçar 
aquestes paraules amb persona,  

Però hi ha moments en que un ha de prendre decisions del seu projecte de vida, hi ha vegades 
venen sense buscar-les, i aquest és el meu cas. 
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La meva decisió de renúncia al càrrec de regidor és purament per motius laborals i 
d‟incompatibilitat horària amb els plens i les reunions, visc fora de Navarcles i no puc gestionar-me 
el temps com a mi m‟agradaria. 

Quan la Carme, el Creus i el Corrons em van demanar poder formar part del grup de 
Convergència en les últimes eleccions, no vaig dubtar en dir que sí. Tenir l‟oportunitat de participar 
activament en la política municipal ha estat una experiència enriquidora, sempre amb l‟objectiu del 
be, per millorar el poble de Navarcles. 

He après molt d‟aquesta experiència. I he après de tots i cada un dels meus companys, o sigui 
tots vosaltres. 

Puc dir, que he compartit equip amb quatre grans regidors, tots ells per a mi uns grans mestres. 
Carme, Josep, Eva i Josep, gràcies de tot cor, entendre el món polític al vostre costat és molt més 
fàcil. 

Finalment voldria fer uns agraïments a la gent que vam preparar el projecte de Convergència 
junts. I també Gràcies a tots els regidors d‟Esquerra, Iniciativa, la CUP i Sumem, i a la Montserrat 
Sensat per la seva professionalitat cada cop que he necessitat fer un tràmit d‟ajuntament. 

Moltes Gràcies. I ens veiem molt aviat.” 

1.4.- Dictamen modificació articles 51 i 54 ROM  

 

FETS 

A l’Ajuntament de Navarcles s’ha adaptat el sistema de gravació de plens des de la darrera 
legislatura, la gravació que s’efectua és de vídeo i so, i el resultat de la gravació queda 
incorporada a l’acta de la sessió. A l’acta s’estén una diligència que diu: 

DILIGÈNCIA:  

Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu:           

PCxxxxxxxx_dvd 

La Secretària 

De fet l’aplicació de mitjans electrònics a l’administració pública ha esdevingut norma, en virtut de 
l’entrada en vigor de les Lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques i de règim jurídic del sector públic, respectivament. 

En concret la llei 40/2015, en el seu article 18 pel que fa a les actes dels òrgans col·legiats el 
paràgraf segon del punt 1 s’estableix: 

“Podran grabarse las sessiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la 
grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del 
mismo, y cuantos documentos es soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión 
podrán  acompanyar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntós 
principales de las deliberaciones.” 

.També la Llei catalana 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, ha establert, en el seu art. 43.1 que les administracions públiques 
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catalanes han d’utilitzar preferentment els mitjans electrònics en els procediments 
administratius i, en l’art. 46.6  a) que els documents electrònics són vàlidament emesos per les 
administracions públiques si tenen incorporat algun dels sistemes admesos de signatura 
electrònica. 

L’article 51 del ROM estableix el format de les actes i en el seu punt 4 determina que les sessions 
del Ple seran íntegrament gravades en cintes de reproducció fonètica. 

Amb l’adquisició del programa de gestió electrònica d’expedients l’Ajuntament de Navarcles aplica 
ja la tramitació electrònica i la signatura electrònica. 

A més d’aquests fonaments de caire jurídic, també podem apuntar criteris d’economia 
administrativa i d’agilitat en el treball. 

 

A la sessió de la comissió informativa celebrada el dia 23 de maig es va aprovar la proposta amb 
unes modificacions introduïdes part del portaveu del grup d’ICV-E, el qual també  va proposar la 
modificació de l’article 54.2 en el sentit de difondre en directe les sessions plenàries. 

FONAMENTS DE DRET 

- D’acord amb la disposició final segona del reglament Orgànic Municipal la seva  modificació 
es podrà efectuar seguint el mateix procediment que la seva aprovació, per tant s’haurà de 
seguir el procediment  que estableix l’article 178 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) Aprovació inicial pel Ple de la Corporació , amb el quòrum de la majoria absoluta tal i com 
es disposa a l’article 114.3a) del mateix text legal 

b)  informació pública pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de 
l’anunci al BOPB als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions. 

- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, articles 127 a 133. 

 

Aquest Alcalde sotmet al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament Orgànic Municipal en concret 
els articles 51 i 54.2   de la següent manera: 
 
Article 51: 

1 Les sessions plenàries es gravaran en suport informàtic. La gravació haurà d’incorporar la 
signatura electrònica de la persona que ocupi la Secretaria de l’Ajuntament, a qui correspondrà la 
custòdia dels suports i dispositius de gravació, i formarà part inseparable del document de la sessió. 

 

2 Les actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament es recolliran en un document electrònic amb 
dos suports i formes diferents: 

 

- Una part en format de text que contindrà tots els requisits previstos a la normativa de règim local  

a)-El règim de la sessió, la data i l’hora en que comença i s’aixeca la sessió 
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b)- La relació dels assistents. 
c)- La relació de les matèries debatudes.  
d)- Les incidències esdevingudes. 

e)- Els vots emesos i els acords adoptats. 

 

Aquesta part s’integrarà en el Llibre d’actes. A cada acta s’afegirà també una diligència per indicar que 
s’hi incorpora l’arxiu d’àudio a què fa referència l’apartat següent 
 

- Una part en format d’àudio que recollirà la gravació íntegra de la sessió i donarà fe de totes les 
intervencions que s’hi hagin produït, per tal de donar compliment al requisit de fer constar  la relació de 
les opinions emeses. 
A efectes de garantir la correcta gravació de la sessió del Ple es disposarà del mitjà adient que permeti fer la 
comprovació in situ que la gravació es realitza correctament durant tot el Ple. 
 

3 Les actes, en el doble format de text i d’àudio, es faran públiques a la pàgina web de l’Ajuntament, el 
format audio a l’endemà mateix de la celebració del Ple i el format text un cop aprovades. 

 
Article 54 

 

2. La publicitat dels Plens municipals implica, tant la presència personal, dels/de les ciutadans/es, com 
la difusió de la convocatòria i ordre del dia, que tindrà tractament d’avís municipal, i caldrà fer públic 
abans  de la convocatòria del Ple. Les sessions plenàries seran emeses en directe via internet amb 
un enllaç accessible des de la pàgina web municipal 

 

SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest acord pel termini mínim de trenta dies, 
a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seva pàgina 
web. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci 
al BOPB. 

TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública la modificació d’aquest reglament que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior llevat de la seva publicació. 
 
Intervencions 
 
Pren la paraula l’Alcalde i manifesta que tot i que està d’acord en que les actes no ha de constar 
literalment tot el que es diu, ja que no es tracta d’un diari de sessions demana que consti en acta  
aquesta reflexió: 
 
“Els pobres historiadors ho tenen molt magre. D‟aquí a no gaires desenes d‟anys no podran 
investigar absolutament res del que va ser la història d‟aquest poble” 
 
Els altres grups municipals van estar d’acord però van expressar la necessitat de que es millorés 
l’audio, i que no passi com ara que algunes sessions no es poden escoltar  si no aquest acord no 
servirà de res. 
 



 

             Ajuntament de Navarcles 
 

 

 
 

6 
 

Per la seva part el senyor Roda va insistir en la possibilitat de transmetre les sessions via 
streamming 
 
La regidora Laura Castell va contestar que s’està treballant amb això i respecte l’audio de les 
sessions que s’encarregarà al tècnic de so perquè s’ho miri. 
 
 
 
 
Resultat:  per Unanimitat  
 
 

2.0.- B. SECCIÓ DE CONTROL 

 

2.1.- Assabentat certificat JGL 6-4-17 contractació RUBIK  

 
FETS 

El Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió de data 27  de març de 2017 va atorgar un ajut econòmic 
per un import de 6.344,00€ a l‟Ajuntament de Navarcles dins el projecte RUBIK-2017, de suport a la creació 
d‟ocupació, mitjançant la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social.  

Vist l‟informe proposta de data 5 d‟abril de 2017 formulat per les tècniques de serveis socials i la tècnica 
d‟ocupació en el procés de selecció de candidats per incloure en aquest projecte.  

FONAMENTS DE DRET 

L‟òrgan competent per l‟adopció d‟aquest acord és l‟alcalde , segons allò que es disposa a l‟article 53.1 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, 
tanmateix per resolució  número 2015/168 de data 15 de juny, publicada al BOP de Barcelona de data 29 de 
juny de 2015, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local. 

Per tot això aquesta Regidora-delegada de Benestar Social proposa a la Junta de Govern l‟adopció dels 

següents 

ACORDS 

PRIMER.- CONTRACTAR amb caràcter temporal i dins el projecte RUBIK 2017  a les persones següents: 

Gelon López, Francesc Xavier, DNI 39366000M 

RACHID TAHIRI, NIE  X-1341780-Y   

Subjectar la contractació a les següents condicions: 

Tipus de contracte: Obra o servei determinat. Projecte RUBIK any 2107  

Dedicació: Jornada completa  

Retribució: 1.000 Euros mensuals  

Inici contracte: 18-4-2017  (durada de 6 mesos) 
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Finalització contracte: 17-10-2017  

                 

SEGON.- FACULTAR al senyor Alcalde per FORMALITZAR amb els interessats l‟oportú contracte laboral . 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord als interessats, a Intervenció i al servei de nòmines. 

QUART.-  Presentar al Consell Comarcal del Bages els contractes laborals de les persones contractades a 
l‟efecte de rebre el pagament de la subvenció 

CINQUÈ.-DONAR compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri 

 
 
 

2.2.- Assabentat resolució alcaldia contractació  

 

Exposició de motius 

Amb l‟entrada en vigor de la Llei 39/2015 d „1 d‟octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, es disposa l‟obligatorietat de formar expedients electrònics a més de 
generalitzar l‟ús dels mitjans electrònics en totes les fases del procediment administratiu. 

L‟Ajuntament de Navarcles, als efectes de donar compliment a la llei va adjudicar en sessió de la Junta de 
Govern Local de data 13-12-2016 el contracte de serveis per la implantació d‟un sistema de gestió 
d‟expedients electrònics a l‟empresa AUDIFILM. 

En data 24 de febrer va començar la posada en marxa d‟aquest sistema a tota la organització municipal, 
aquest projecte necessita per la seva implantació de personal tècnic especialitzat.  

En la elaboració del projecte de tramitació electrònica i de gestió electrònica d‟expedients, ha intervingut de 
manera  decisiva el tècnic informàtic, contractat per l‟ajuntament mitjançant un contracte de serveis, 
el senyor Toni Muñoz Serrano. En el procediment de licitació per la contractació de l‟empresa va 
redactar el plec de prescripcions tècniques i l‟informe de valoració de les ofertes presentades; en la 
fase d‟execució ha rebut la formació del programa GENESYS i assessora a tot el personal de 
l‟organització en la seva posada en marxa. 

Les tasques assignades a l‟enginyer informàtic són: 

 Administració, configuració, manteniment i reparació o substitució en cas d’avaria de sistemes informàtics (ordinadors de 

sobretaula, portàtils, servidors, SAIs, monitors, impressores, escàners, plotters, teclats, ratolins, altaveus, lectors de 

targetes, discs i memòries externes, lectors òptics, estació meteorològica, càmeres, PDAs, tablets, switchs, routers, 

cablejat, etc.) 

 Administració, configuració, manteniment i reparació o substitució en cas d’avaria de sistemes de telefonia 

 Administració de les línies ADSL i RDSI i de les xarxes locals cablejades i sense cable (7 línies) 

 Administració i manteniment de software i bases de dades d’ús intern  

 Administració i manteniment de serveis de l’Administració Electrònica  

 Administració, manteniment i millora de pàgines web municipals 

 Gestió, aplicació i manteniment de la política de seguretat informàtica. 
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 Gestió de l’alarma de La Creueta Centre Cultural. 

 Assistència tècnica als treballadors de l’Ajuntament i de les seves seus i gestió 

d’incidències. 

 Contacte comercial amb proveïdors de material informàtic, telefonia, etc. 

 Contacte tècnic amb Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, consorci AOC, etc. 

Considerant que la tasca realitzada fins ara pel tècnic informàtic Toni Muñoz, ha estat valorada 
satisfactòriament i que reuneix la capacitat i l‟aptitud necessaris i la posada en marxa d‟aquest nou projecte 
cal un augment de la seva dedicació. 
Considerant que aquesta contractació no cobreix cap plaça de la plantilla de personal, i que per tant  en el 
cas de la seva creació caldrà convocar l‟oportú procés selectiu per la seva provisió en propietat. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local. (LRBRL) 

 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. (TRLMC) 

 RDL 5/2015, de 30 d‟octubre pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic 
(EBEP). 

 

RESOLC 

PRIMER- CONTRACTAR en règim laboral temporal a TONI MUÑOZ SERRANO, com a enginyer informàtic 
de l‟Ajuntament de Navarcles dins el projecte “Posada en marxa de la tramitació electrònica dels expedients 
municipals”  

Subjectar la contractació a les següents condicions: 

Tipus de contracte: Obra o Servei determinat  

Jornada: completa 

Inici: 3  de maig de 2017 

Retribució: Sou base de la categoria A1, CD 26 i complement específic: 642,86€/mensuals 

SEGON.- FACULTAR al senyor Alcalde per la formalització de l‟oportú contracte laboral. 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l‟interessat, a Intervenció i al Comitè d‟Empresa. 

QUART.- DONAR compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri. 

 

 La senyora Mª Carme Alòs demana que se li faci arribar la retribució completa del senyor Toni 
Muñoz  

 
 

ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
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Es sotmeten a aprovació la urgència del dictamen “Aplicació de coeficients d’actualització 
de valors cadastrals 2018” i les dues mocions presentades per la CUP “contra els 
pressupostos de l’estat” i d’ICV-E “modificació projecte RD regulador consumidor 
vulnerable”, els quals s’aproven per UNANIMITAT 

1.- Aplicació de coeficients d'actualització de valors cadastrals 2018  

 
FETS 

Amb data 12 d’abril de 2017, la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona va 
informar a aquest ajuntament de la possibilitat de sol·licitar l’aplicació de coeficients d’actualització 
de valors cadastrals per al 2018, proposant el coeficient d’actualització 0,96, atès que els valors 
cadastrals en el nostre municipi es troben, de mitjana, per sobre del 50% del valor de mercat. 

FONAMENTS DE DRET 

Article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

ACORDS 

Primer.- APROVAR l’aplicació del coeficient d’actualització 0,96, que proposa la Direcció General 
del Cadastre per incorporar al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018. 

 

Segon.- PENDRE el compromís d’augmentar el tipus impositiu de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2018, en la mateixa quantitat, per mantenir els ingressos i així disposar de recursos 
suficients per finançar les necessitats públiques. 

 
Resultat:  10 vots a favor: 5 SUMEM, 3 PDeCAT (Ci), 1 ICV-E, 1 ERC, 2 abstencions (CUP) 
s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA 
 
 

3.0.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS 

 

3.1.- Moció presentada per ERC reinversió superàvit a l’administració local  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos. 

D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no 

financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes 

municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic, derivada 

d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès 

públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, 

els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels 

pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia 
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evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser retornats a la 

ciutadania. 

Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com 

una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en 

etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist 

reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de 

seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així 

com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 

D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense considerar el 

pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, resultant aquesta 

distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels 

ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca 

que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels 

objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 

La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant 

superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als 

bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 

0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions. 

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, 

no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el petit 

marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins 

que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny. 

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per evitar 

els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser proporcionades 

i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem 

que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin 

romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a 

disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i 

ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al municipi. 

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions d’euros, 

un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 

Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 

d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 

Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis en la 

destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a inversions 

financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva 

dels pressupostos de l’Estat. 
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Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Navaarcles proposa d’adopció 

dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin 

reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que 

aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 

l’estabilitat pressupostària. 

Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament 

inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució 

d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla 

de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural 

que pugui comportar la inversió. 

Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de 

millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances municipals. 

Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies. 

 
Resultat:  per Unanimitat  
 

3.2.- Moció presentada per la CUP de suport al manifest de la plataforma ecologista a 
contracorrent  

 

En els darrers mesos diferents col·lectius del Bages i el Moianès han unit esforços per reclamar 
una solució de futur per la conca del riu Calders organitzant una campanya que va acabar el cap 
de setmana del 6 i 7 de maig amb una caminada reivindicativa que va resseguir el curs del riu. 
L’entitat ha elaborat un manifest amb un serie de reclamacions que haurien de poder millorar 
l’estat ecològic en què es troba el riu. Fins aquest moment diferents ajuntaments han aprovat 
mocions de suport al manifest. 

És per això que proposem al Ple l’adopció del següent ACORD 

1. Donar suport al següent manifest de l’entitat A Contracorrent: 

«Serpentejant entre cingleres s'obre pas el riu Calders. La conca del Calders i els seus afluents 
com la Golarda-Marfà-Castellnou (Riera de la Tosca) representen l'eix hidrogràfic del Moianès, en 
un recorregut de gairebé 50 quilòmetres que comprèn els termes municipals de Collsuspina, 
Castellcir, Castellterçol, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Calders i Navarcles, on aboca 
finalment les seves aigües al Llobregat. El Calders i les rieres que li donen força i cabal, com la 
Golarda o la Riera de Sant Joan, entre d'altres, han donat vida a aquests municipis des de temps 
immemorials. Les seves aigües han servit per a moure els molins que feien la farina, per fer anar 
els telers de les colònies tèxtils i les fàbriques de riu, per a banyar-se o trobar-se als gorgs i 
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rescloses i, encara avui, serveixen per a regar horts que ens alimenten, fer energia que ens 
il·lumina o captar-hi aigua que ens treu la set. 

Però el riu no només forma part inalienable de la vida dels milers d'homes i dones que durant 
segles hem poblat la conca del Calders; on podem resseguir-hi el rastre d'un valuós i menystingut 
patrimoni fruit d’aquesta estreta relació. Les seves aigües són també riques en flora i fauna. A 
banda i banda del riu hi abunden el boscos de ribera, plens de fauna i flora que donen forma a un 
ric ecosistema fluvial. 

Però aquest fràgil i imprescindible equilibri entre humanitat i natura amenaça de tenir un desenllaç 
fatal a causa dels greus problemes de contaminació que arrossega el riu. Una de les principals 
amenaces són els abocaments incontrolats que s'hi fan i que comporten de manera reiterada i 
periòdica elevades concentracions d'amoni, nitrats, detergents i tensioactius que provoquen 
l'aparició de les escumes que sistemàticament, i des de fa molts anys, apareixen al llarg del curs 
del riu. Les limitacions i insuficiències de la depuradora de Moià per tractar totes les aigües 
industrials que hi arriben tenen part important de la responsabilitat, però no són, ni de bon tros, 
l'únic origen del problema. Són molts els abocaments incontrolats, directes i indirectes, que en 
forma de purins, aigües grises o residus urbans i industrials arriben fins al curs del riu. Per si tot 
això no fos suficient, les constants rompudes i tales indiscriminades del bosc de ribera posen en 
perill no només la qualitat de l'aigua, sinó també l'ecosistema del riu. L'aigua forma part 
indestriable del cicle de la vida, i viure d'esquena al riu té conseqüències. 

El Calders amb els seus afluents és, doncs, un riu malalt. Les administracions competents —
ajuntaments, ACA i Departament de Medi Ambient— han omès activament o passiva les seves 
obligacions amb el territori i la seva gent. Molts són els interessos que conflueixen i es confronten 
en aquest tràgic succés, i molt poques les institucions que han intentat resoldre el problema amb 
l'activació de polítiques conservacionistes de l'ecosistema com des de fa anys reivindiquen les 
entitats del territori. Exigim solucions i responsabilitats. Cal posar d'una vegada per totes fil a 
l'agulla i començar a teixir una solució de futur per a la conca del Calders. Per començar a dibuixar 
aquest horitzó, totes les plataformes, entitats i organitzacions que impulsem aquesta campanya i 
signem aquest manifest EXIGIM: 

1. Promoure un Pla Director per a la conca del riu Calders, per tal de regular i gestionar tots 
aquells temes que afecten el riu, com els abocaments, els cabals mínims, les rompudes i tales o la 
gestió del patrimoni natural i cultural. La redacció d'aquest pla haurà de ser participativa, per a 
poder incorporar totes aquelles persones i entitats actives en la defensa del riu. 

2. Aplicar una moratòria d'abocaments industrials per contenir l'abast del problema, evitant 
ampliacions industrials que suposin una sobrecàrrega de cabal de la depuradora més gran, fins 
que el problema no estigui resolt. 

3. Fer una diagnosi i un mapeig sistematitzat de tots els punts d'abocaments incontrolats de la 
conca del Calders, per tal de determinar l'origen de tots aquests abocaments. 

4. Fer ús de l'acció sancionadora per a totes aquelles empreses o persones que incompleixin la 
legislació sobre abocaments de residus. 

5. Regular i adaptar les ordenances municipals d'abocaments al cabal i les capacitats reals de la 
conca del Calders i la de la Golarda afectada i no escudar-se en la fal·làcia legal d'uns barems 
iguals per al cabal de l'Ebre que per a les rieres del Moianès. Ordenant, si cal, el creixement 
econòmic i urbà a la situació real del territori. 
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6. Analitzar i fer les millores necessàries al sistema de clavegueram de tots els nuclis urbans per 
evitar fuites de xarxes que suposin un problema afegit en l'actual situació dels cursos fluvials. Així 
com garantir a curt i mitjà termini sistemes de tractament d'aquestes aigües residuals. 

A través de la campanya H2O / NH4
+ que iniciem aquest 22 de març, volem generar el debat i la 

pressió social necessàries per resoldre d'una vegada per totes la situació del Calders. Una 
campanya que confluirà després de diversos actes descentralitzats pels pobles de la conca en una 
marxa des de Navarcles fins a Moià els propers dies 6 i 7 de maig. 

Per un riu net i viu, aquesta primavera caminem a contracorrent!» 

 
Resultat: s’aprova per UNANIMITAT   
 
 

3.3.- Moció presentada per la CUP contra els pressupostos de l’Estat  

 
Exposició de motius 

Des que es van aprovar les normes de gobernanza de la Unió Europea (UE) els comptes del 
regne d'Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Troica. La norma fonamental és “el sostre 
de despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió pública, social i serveis del benestar. 
Afecta plenament als Ajuntaments i l'objectiu és complir amb les polítiques d'austeritat que la 
Troica imposa. 

Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d'estabilitat pressupostària, agreujat tot 
això, pels plans de finançament i refinançament local, que amb l'excusa de sanejar els comptes 
locals i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, estan en realitat servint per abonar diners a 
les grans empreses contractistes de serveis públics locals i a carregar d'interessos i deute als 
ajuntaments a fi de fer negoci els grans bancs privats especialment. Els pressupostos en realitat, a 
més d'acabar amb l'austeritat, haguessin de contenir un pla de refinançament local públic i just.  

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les 
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment externalitzats. En la 
seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap administració pública podrà incorporar 
en qualitat d'empleat públic als treballadors de les contractistes de concessions d'obres o serveis 
"quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si 
s'adopta el segrest o intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal 
laboral que treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre 
tipus de societats integrades en l'administració. 

La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una sentència 
judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els principis d'igualtat, mèrit 
i capacitat, els treballadors de contractes privades que s'incorporin a l'administració es 
comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant 
subjecte als límits que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 

Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat Espanyol de 
recentralitzar les competències en clau espanyola. 

És per tot això que prenem els següents  
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ACORDS 

1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la pobresa 
salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme 
municipalitzacions dels serveis públics. 

2 Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra l'autonomia local i 
les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions i ser 
finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-les en clau Espanyola.  

3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalización dels serveis i el servei públic 
local. Les polítiques de privatització i els foscos contractes de prestació de serveis, tan sols han 
servit per encarir els serveis municipals i afavorir a grans empreses privades. 

4.  Notificar a la presidència del Govern de l'Estat Espanyol i als grups parlamentaris del Congrés i 
el Senat els acords d’aquesta moció. 

El senyor Alcalde va voler dirigir unes paraules als grups municipals en el sentit de que les 
mocions que es presentin haurien d’intentar que fossin relacionades o que afectessin més a 
l’àmbit local, o al municipi, i que el seu grup davant de Mocions que no afecten al municipi no 
votarien. 
 
En aquest punt es va obrir un debat relatiu a quin tipus d emocions es podien presentar o no. 
 
Resultat Votació: S’aprova  per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 7 
vots a favor: 2 CUP; 4 PDeCAT (CiU), 1 ICV-E; 1 ERC, i 5 abstencions SUMEM, l’alcalde vol que 
quedi constància que la posició és no votar. 
 
La secretària informa que només hi ha tres sentits del vot,: si, no o abstenció 
 

3.4.- Moció presentada per  ICV-E modificació projecte RD regulador consumidor vulnerable  

 
El 31 de gener es va votar en el Ple del Congrés dels Diputats el Reial decret llei RDL 7/2016 pel 
qual es regula el mecanisme de finançament de l'anomenat bo social elèctric. El títol del Reial 
decret també feia al·lusió a "altres mesures de protecció al consumidor vulnerable d'energia 
elèctrica", però més enllà del sistema de finançament del bo, la resta va quedar pendent 
d’articulació fins l’actual projecte de reial decret pel qual es regula el consumidor vulnerable 
d'energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del subministrament per a 
consumidors amb potència contractada igual o inferior a 10 Kw. 

El govern del PP va dur al Congrés aquell Reial Decret, no per convenciment, sinó perquè estava 
obligat a modificar el model de repartiment del finançament del bo social després de la recent 
sentència del Tribunal Suprem que obligava a modificar el règim de finançament al considerar-lo 
"discriminatori" i incompatible amb la directiva europea 2009/72/CE. 

El Reial Decret de finançament del bo social elèctric que es va convalidar al congrés, fruit d’un 
pacte entre el PP i el PSOE, no va ser objecte d’un nítid debat, ni social ni polític, ni tan sols va ser 
un debat sobre la pobresa energètica, del seu abast i de les seves causes, un problema que 
afecta més de cinc milions de persones, un 11% de la població a l’Estat espanyol.  
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Una pobresa energètica que ha d'atendre en el seu conjunt els serveis bàsics d'aigua, gas, llum 
com un dret bàsic de la ciutadania que ha de cobrir l'Estat i les diferents administracions. I en un 
context on milions de persones estan atrapades en el triangle format per una energia cara, uns 
baixos ingressos i uns edificis de mala qualitat amb nul·la eficiència energètica. Mentre això 
succeeix, les tres grans empreses elèctriques s’enriqueixen amb beneficis milionaris: Endesa, 
Iberdrola i Gas Natural van guanyar, del 2008 al 2015, 37.000 milions d'euros entre Espanya i 
Portugal. Mentre les empreses espanyoles són les empreses elèctriques amb les taxes de 
beneficis més alts d'Europa, els seus clients tenen alhora els nivells de pobresa energètica més 
alts d'Europa. En definitiva es va regular en forma de Reial Decret un nou transvasament de fons 
públics a empreses que, ja de per si, aconsegueixen grans beneficis i carregant de més 
condicions d’exclusió a una part important de la ciutadania vulnerant drets bàsics. 

En relació amb el Projecte de reial decret de regulació del consumidor vulnerable d'energia 
elèctrica, i el bo social, volem manifestar: 

 No dóna cap resposta efectiva a la majoria de persones que es troben en situacions 

de pobresa energètica. Planteja tres definicions de vulnerabilitat: consumidor vulnerable, 

consumidor vulnerable sever i consumidor vulnerable sever en risc d’exclusió social. 

Cadascuna d’aquestes categories tindrà un descompte que oscil·la entre el 25% i el 40% 

de la factura tenint en compte un límit d’energia en funció de la unitat familiar.  

 Els criteris de renda que s’inclouen per a ser beneficiari són molt baixos, deixant a 

moltes famílies fora de la seva protecció. A més, l’única protecció que recull el projecte de 

reial decret és bàsicament descomptes per pagar les factures, però la protecció contra els 

talls de subministrament només es contempla en el cas de consumidors vulnerables severs 

en risc d’exclusió social (amb una renda inferior a 399,38 € mensuals que com a màxim pot 

arribar a 1.065 € mensuals en el cas de famílies nombroses) sempre que la comunitat 

autònoma o l’ajuntament es comprometi a assumir el 50% de la factura (abans del 

descompte del Bo Social). Per tant, l’única protecció contra talls de subministrament 

s’associa a que Serveis Socials pagui factures. La llei 24/2015 preveu l’empara d’un 

espectre més ampli de rendes i contempla també la situació de dependència energètica 

com a vulnerabilitat. És inversemblant que el nivell de renda fixat per impedir els talls 

resulti si més no incoherent en un país en què el risc de llindar de pobresa es situava al 

2014 en 8.011 euros anuals. No solament això, sinó que a més és necessari que la 

comunitat autònoma o ajuntament corresponent es comprometi a pagar la meitat de la 

factura. Cal recordar que en els gairebé dos anys d’aplicació de la Llei 24/2015 de 29 de 

juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 

energètica, a Catalunya ens trobem que més del 80% de les famílies en situació de 

possible tall no estaven registrades per Serveis Socials. Per tant, a aquestes persones 

se’ls podria suspendre el subministrament.  

 Vulnera l’autonomia local. Deixa la responsabilitat als municipis de fer el pagament del 

50 % del rebuts. Qui els dota pressupostàriament? Molts ajuntaments no podran fer front a 

aquest cost. Les administracions locals no podrem garantir que amb cinc mesos s’hagi fet 

el pagament de les factures, si la tramitació no és suficientment àgil, recaurà sobre les 

administracions locals la suspensió dels subministraments.  

 Significa acabar amb el principi de precaució davant els talls de llum de famílies 

vulnerables, una de les demandes més clares que moviments socials, organitzacions de 
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consumidors, persones expertes en la matèria i alguns grups polítics, considerem com una 

qüestió irrenunciable. Aquest principi recollit a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures 

urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, estableix 

que les empreses no podran en cap cas efectuar un tall de subministrament a famílies en 

situació de vulnerabilitat. La vulneració d'aquest principi queda patent en el Projecte de 

Reial Decret, quan s'estableix que per evitar el tall de subministrament elèctric, les famílies 

en situació de vulnerabilitat han de complir (més enllà del restrictiu criteri de renda 

esmentat) en un període màxim de 4 mesos, dos requisits addicionals que no estan 

vinculats a la seva situació econòmica: l'exigència d'estar atès pels serveis socials 

corresponents d'una administració autonòmica o local i que aquesta financïi com a mínim 

el 50% de l'import de les factures (tant impagades com futures) 

 La concessió del Bo Social no serà realitzada de forma automàtica, sinó que les 

persones afectades seran les que hauran de cursar les sol·licituds, qüestió que dificulta 

l'accés als descomptes. De fet, segons els càlculs econòmics del mateix Ministeri, la 

previsió és que tan sols el 45% de les famílies que podrien acollir-se als descomptes ho 

sol·licitaran. 

 Tot i l'exigència que l'accés al Bo Social es basi en criteris de renda, el Projecte de Reial 

Decret permet que famílies nombroses, sense haver de complir cap criteri de renda, 

puguin accedir a aquest descompte. Una mesura totalment injustificable en el cas de 

famílies nombroses amb alts ingressos. 

 Exclou totes aquelles llars on visqui una persona sola. 

 Es determina que el finançament del cost del bo social vagi a càrrec de les 

comercialitzadores en funció del nombre de clients, com ja vam denunciar quan es 

tramitava el reial decret convalidat el gener, enlloc del volum de negoci, o el volum de kWh 

comercialitzats. Podent-se dissenyar un sistema de finançament equitatiu entre les parts, el 

govern exclou els generadors del finançament del bo fent recaure el cost exclusivament a 

les comercialitzadores. Aquest criteri és rellevant perquè perjudica les petites 

comercialitzadores, que no s'han beneficiat mai de les trampes del sistema, dels beneficis 

caiguts del cel o dels costos de transició a la competència i que principalment tenen 

abonats i abonades en el sector domèstic, enfront de les grans companyies elèctriques, 

que tenen clients industrials de gran consum i que, amb aquest criteri, computen igual que 

un petit consumidor domèstic.  

Atès que, avui el bo social no és suficient, en els casos greus de pobresa energètica per cobrir les 
despeses que permetin gaudir d'un mínim d'energia a la llar i poder desenvolupar una vida digna. 

Atès que és una escàndol condicionar l'accés a un dret bàsic de famílies en situació de 
vulnerabilitat al fet que companyies multimilionàries tinguin garantits per avançat part d'aquestes 
factures.  

Atès que el Govern a qui vol deixar tranquil·les és a les grans companyies elèctriques i no donar 
resposta a les necessitats d eles famílies. 

Atès que el subministrament energètic és, per raons òbvies, indispensable per garantir unes 
condicions de vida dignes a les famílies i que aquest Projecte de Reial Decret nega, una vegada 
més, l’enfocament de drets i redunda en l’energia únicament com a bé econòmic que, lluny de 
satisfer les necessitats mínimes dels ciutadans i ciutadanes, és tractada com a objecte de lucre.  
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Atès que el projecte protegeix els interessos empresarials de les distribuïdores i fins i tot garanteix 
que les administracions es responsabilitzen de part de les factures, assegurant així els beneficis 
privats per sobre del benestar comú. 

Atès que no s’ha tingut en compte aspectes més garantista en matèria de pobresa energètica, no 
només de l’Estat, sinó de tota Europa. La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, protegeix de les famílies 
vulnerables en els talls de subministrament aplicant el principi de precaució i atenent a la realitat 
existent en matèria de risc de pobresa energètica.  

Atès que  el projecte perpetua un element mes de confrontació institucional per part del govern de 
l’Estat, en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya. 

En virtut d’aquestes consideracions el grup ICV-E de Navarcles proposa al Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar el projecte de reial decret pel qual es 
regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del 
subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o inferior a 10 Kwi, tenint en 
consideració i incloure el següent: 

 La protecció del consumidor vulnerable només ha de tenir com a criteri els nivells de renda 

i no la relació comercial de la persona afectada amb qualsevol empresa. En aquest sentit 

proposem que s’estableixi la definició contemplada a l’article 5.10. de la LIei 24/2015, del 

29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 

pobresa energètica sobre situació de risc d’exclusió residencial: uns ingressos inferiors a 2 

vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 

vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades 

l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. En el cas que els 

ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que 

acrediti el risc d’exclusió residencial. Es fixaran unes quanties màximes en funció dels 

índexs oficials de renda que cada territori tingui establerts. 

 El principi de precaució i la protecció davant els talls de subministrament. Ha de ser 

l'empresa, i no la persona afectada, la que contacti amb els serveis socials, i sense que es 

puguin generar noves deutes impagables per a les famílies afectades.  

 Tarificació en el disseny del bo social a partir de la renda, amb descomptes que puguin 

arribar al cent per cent en cas d'unitats familiars sense ingressos.  

 Contemplar a la tarifa l’existència a la llar de persones que per motius de salut requereixen 

d'un consum elevat d'energia 

 Contemplar la zona climàtica segons la ubicació geogràfica (a major alçada, més fred i més 

consum energètic) 

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, al Departament 
d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Congrés, 
Senat i Parlament de Catalunya, les entitats municipalistes de Catalunya i l’Aliança contra la 
pobresa energètica. 
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Resultat Votació: S’aprova  per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 7 
vots a favor: 2 CUP; 4 PDeCAT (CiU), 1 ICV-E; 1 ERC, i 5 abstencions SUMEM, l’alcalde vol que 
quedi constància que la posició és no votar. 
 

 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 
21:50 del dia 30 de maig 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 
 
Document signat electrònicament 
 

 
 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu: 
PC017-1704/0530 
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