
 

 

 
 
 
 
Núm. 11/2013 
 
 
ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRA DA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia disset d’octubre de dos mil tretze, essent les vint hores i trenta minuts, al 
saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Josep Candàliga i 
Freixa i assistits per mi, la sotasignada Secretària accidental d'aquest Ajuntament, na Carme 
Noguera i Antonell, es reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Àngels Crusellas i Serra,  na M. 
Pilar Valiente i Ballesteros,  na Anna M. Ginesta i Franquesa i n’Elisabet Carracedo i Mañosa i 
els regidors/es en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i 
Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i 
en Gerard Girbau i Fonts, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocats per 
avui. 
El regidor en Joan Babeli i Shawa s’incorporarà més endavant a la sessió. 
El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 
 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 
 
APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2013 
 
Seguidament, l’Interventor dóna lectura a la proposta d’Alcaldia que diu el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei d’ hisendes locals, 
estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’ exercici 
següent i no existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el 
President de la mateixa ordenarà la incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer cas, 
o de suplement de crèdit en el segon. 
Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat expedient podrà finançar-
se, entre d’ altres, amb càrrec a baixa de crèdit d’ altres partides. 
I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases d’ execució del 
Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2013, el present expedient haurà de sotmetre’s a 
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
Pressupostos. 
 



 

Vist que l’ article 179 i 180 del RDL 2/2004, així com la base desena d’ execució del Pressupost 
2013 estableixen quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una partida el crèdit de la qual 
sigui insuficient i sigui possible minorar el crèdit d'altres partides corresponents a diferents nivells 
de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un 
expedient de transferència  de crèdit. 
L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de l'Ajuntament o dels 
organismes autònoms quan afectin partides de diferents àrees de despesa correspon al Ple de 
l'Ajuntament. 
Atès que l’ expedient de transferències de crèdits proposat en aquest expedient es realitza en 
partides de la mateixa i també de diferent àrea de despesa.  
I vist que la base 10ena del Pressupost estableix que correspon l’ aprovació de l’ expedient de 
transferències de crèdit que afecti a partides de diferent àrea de despesa al Ple de la Corporació, 
l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari per un import total de 13.000,00 
euros. 
SEGON.- AUTORITZAR l’ expedient de suplement de crèdit per un import total de 15.000,00 
euros. 
TERCER.- AUTORITZAR l’ expedient de transferències de crèdit per un import total de 17.000,00 
euros. 
QUART.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 7/2013, dins el 
Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  modifiquen, i el mitjà  
o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
155 62300 Maquinaria brigada 3.500,00 Eur 
340 63206 Instal.lació elèctrica petanca   9.500,00 Eur 
TOTAL                      13.000,00  Eur 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
155 62500 Mobiliari urbà 4.000,00 Eur 
321 62501 Material inventariable Escola Bressol   3.500,00 Eur 
330 62303 Fotovoltaiques Cal Sitges 7.500,00 Eur 
TOTAL                      15.000,00  Eur 
 
FINANÇAMENT 
BAIXA CRÈDIT 
155 21000 Instal.lació fibra òptica P.I. Artés 9.000,00 Eur 
231 46200 A Ajuntament d’ Avinyó 10.000,00 Eur 
234 13100 Retribucions laboral eventual 9.000,00 Eur 
TOTAL                                   28.000,00 Eur 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
PARTIDES DE DESPESA QUE AUGMENTEN 
920.22706 Estudis i treballs tècnics      17.000,00 Eur 
PARTIDES DE DESPESA QUE DISMINUEIXEN 
151.12000 Sou grup A1        2.000,00 Eur 
151.12100 Complement de destí       2.000,00 Eur 
151.12101 Complement específic                  7.000,00 Eur 
011.31000 Interessos préstecs de l’ interior               6.000,00 Eur 
CINQUÈ.- De conformitat amb allò que disposa l'article 179 en relació amb el 169 del Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de 
la Corporació, i es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin 
presentat reclamacions. 



 

 
Seguidament es passa a la votació d’aquest acord amb el següent resultat: 
Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna Ginesta i 
Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra i n’Elisabet Carracedo i Mañosa. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep Camprubí i 
Salvó i na Josefa Montañola i Cortina, en Ramon Fornell i Alsina, n’Ernest Clotet i Berenguer i 
en Gerard Girbau i Fonts. 
Vist el resultat de 5 vots a favor i 7 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 
 
 
APROVACIÓ BONIFICACIÓ ICIO LLICÈNCIA D’OBRES 

 
Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 
 
ANTECEDENTS 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de gener de 2013, en el qual s’atorgava la 
llicència d’obres núm. 1/2013 a Domènec Baró Bach en representació del Patronat de la Caritat 
de la Vila d’Artés per reforma de la zona de la bugaderia de la residència d’avis situada al C. 
Hospital, 15. 
Vista la liquidació aprovada per la mateixa Junta de Govern Local relativa a la llicència d’obres 
esmentada que estableix el següent: 
 

 
CLASSE D'OBRES 

 
Base 

Imposable 

 
Tipus 

 gravamen 

 
Quota 

Tributària 
(Euros) 

 
Impost sobre construccions.............................. 
Taxa per llicències urbanístiques...................... 
Placa d'obres..................................................... 

 
106.972,58 
106.972,58 

  
2,75% 
0,65% 

 
2.941,75 

695,32 
30,00 

 
IMPORT TOTAL A INGRESSAR.................... 

 
................. 

 
........... 

 
3.667,07 

 
Vist l’escrit registre d’entrada 205/13, de data 25 de gener de 2013, presentat pel senyor 
Domènec Baró Bach en representació del Patronat de la Caritat de la Vila d’Artés en el qual 
sol·licita que s’apliqui la màxima bonificació a la quota de l’impost sobre construccions de la 
llicència d’obres. 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de juny de 2013, en el qual s’atorgava la 
llicència d’obres núm. 37/2013 a Domènec Baró Bach en representació del Patronat de la 
Caritat de la Vila d’Artés per l’ampliació de la zona de la bugaderia de la residència d’avis 
situada al C. Hospital, 15. 
Vista la liquidació aprovada per la mateixa Junta de Govern Local relativa a la llicència d’obres 
esmentada que estableix el següent: 
 

 
CLASSE D'OBRES 

 
Base 

Imposable 

 
Tipus 

 gravamen 

 
Quota 

Tributària 
(Euros) 

 
Impost sobre construccions.............................. 
Taxa per llicències urbanístiques...................... 

 
50,826,50 
50.826,50 

  
2,85% 
0,65% 

 
1.448,56 

330,37 



 

  

 
IMPORT TOTAL A INGRESSAR.................... 

 
................. 

 
........... 

 
1.778,93 

 
Vist l’escrit registre d’entrada 2048/13, de data 4 de juliol de 2013, presentat pel senyor 
Domènec Baró Bach en representació del Patronat de la Caritat de la Vila d’Artés en el qual 
sol·licita que s’apliqui la màxima bonificació a la quota de l’impost sobre construccions de la 
llicència d’obres.  
Atès l’article 6.3 de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que estableix el següent: 
“Article 6è - Beneficis fiscals de concessió potestativa  
 

3. S’aplicarà una bonificació de la quota d’un 90% a les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades pel Ple de la Corporació d’especial interès o utilitat municipal 
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació.” 

Per tot això l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Declarar l’obra per a l’ampliació i reforma de la zona de la bugaderia de la residència 
d’avis, segons llicències d’obres núm. 1/2013 i 37/2013, d’especial interès o utilitat municipal 
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació. 

Segon.- Bonificar la quota de la liquidació aprovada relativa a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres en un 90%.  
Tercer .- Aprovar una nova liquidació corresponent a la llicència d’obres núm. 1/2013 amb 
l’import següent: 
 

 
CLASSE D'OBRES 

 
Base 

Imposable 

 
Tipus 

gravam
en 

 
Quota 

Tributària 
(Euros) 

 
Impost sobre construccions.............................. 
Taxa per llicències urbanístiques...................... 
Placa d'obres..................................................... 

 
106.972,58 
106.972,58 

  
2,75% 
0,65% 

 
2.941,75 

695,32 
30,00 

 
TOTAL ......................................................................... 

 

Bonificació Impost sobre construccions 90% ............. 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR........................... ..... 

 
..................... 

 

..................... 

..................... 

 
........... 

 

........... 

........... 

 
3.667,07 

 

- 2.647,58 

1.019,49 

  
Quart .- Aprovar una nova liquidació corresponent a la llicència d’obres núm. 37/2013 amb 
l’import següent: 
 

 
CLASSE D'OBRES 

 
Base 

Imposable 

 
Tipus 

gravam
en 

 
Quota 

Tributària 
(Euros) 

 
Impost sobre construccions.............................. 

 
50.826,50 

  
2,85% 

 
1.448,56 



 

Taxa per llicències urbanístiques...................... 
 

50.826,50 0,65% 330,37 
 

 
TOTAL ......................................................................... 

 

Bonificació Impost sobre construccions 90% ............. 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR........................... ..... 

 
..................... 

 

..................... 

..................... 

 
........... 

 

........... 

........... 

 
1.778,93 

 

- 1.303,70 

475,23 

 
 
- El regidor en Josep Camprubí i Salvó diu que el seu grup votarà a favor i convida a tots els 
altres regidors a fer el mateix. 
- El regidor en Gerard Girbau i Fonts manifesta que el seu grup no ho acaba de veure clar, que 
creuen que és una mica ambigu i per aquest motiu s’abstindran. 
 
Seguidament es passa a la votació de l’anterior acord, amb el següent resultat: 
Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, n’Anna Ginesta i Franquesa, na M. Àngels 
Crusellas i Serra,  en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep 
Camprubí i Salvó i na Josefa Montañola i Cortina. 
S’abstenen: N’Elisabet Carracedo i Mañosa, na Pilar Valiente i Ballesteros, en Ramon Fornell i 
Alsina, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Gerard Girbau i Fonts. 
Vist el resultat de 7 vots a favor i 5 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 
 
 
DONAR COMPTE DECRET MARCS PRESSUPOSTÀRIS 
 
L’Interventor dóna lectura al següent DECRET D’ALCALDIA  de data 27 de setembre de 2013: 
“En Josep Candàliga Freixa, alcalde de l’ajuntament d’Artés, en relació a la tramesa al Ministeri 
d’Economia i Hisenda de l’elaboració del Marc Pressupostari a mig termini (exercicis 2014-
2016), dicta la següent resolució que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a 
continuació s’exposen: 
Antecedents de fet 
El Marc Pressupostari 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 1 
d’octubre de 2013. 
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 marc 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 2/2105/2012, 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 marc pressupostari a mig termini. 
Per tot això, 
RESOLC 
 
Primer.- APROVAR el Marc Pressupostari a mig termini pels exercicis 2014-2016, 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 1 d’octubre de 2013. 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’enviament de dit Marc Pressupostari a mig termini pels 
exercicis 2014-2016, en la primera sessió que se celebri.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 
 
 
APROVACIÓ CONVENI DE COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ EN  MATÈRIA DE 
SEGURETAT PÚBLICA I POLICIA ENTRE EL DEPARTAMENT D’ INTERIOR I 
L’AJUNTAMENT D’ARTÉS  
 
Seguidament es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia següent:  
Vista la minuta de “conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i 
policia entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Artés”, tramesa per la Subdirecció 
General de Coordinació de Policia de Catalunya i trobada conforme, l’Alcalde proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.-  Aprovar el “conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i 
policia entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Artés”, de conformitat amb la minuta 
adjunta. 
Segon.-  Facultat a l’Alcalde-President per tal que formalitzi el corresponent conveni. 
Tercer.-  Traslladar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’anterior acord. 
 
A continuació s’incorpora a la sessió el regidor en Joan Babeli i Shawa. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup no ho acaba de veure clar, ja que no 
és el seu model. Per aquest motiu el seu grup votarà en contra. 
- El regidor en Roger Genescà i Campi exposa que el seu grup hi està d’acord. 
 
Seguidament es passa a la votació d’aquest acord , amb el següent resultat: 
Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna Ginesta i 
Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i 
Jiménez, en Joan Babeli i Shawa, en Josep Camprubí i Salvó i na Josefa Montañola i Cortina. 
S’absté: N’Elisabet Carracedo i Mañosa. 
Voten en contra:  En Ramon Fornell i Alsina, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Gerard Girbau i 
Fonts. 
Vist el resultat de 9 vots a favor, 1 abstenció i  3 en contra, queda aprovat l’anterior acord. 
 
 
APROVACIÓ CONVENI SOBRE LES CONNEXIONS ALS SISTEMES  D’INFORMACIÓ 
POLICIAL ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA I L’AJUNTAMENT D’ARTÉS  
 
Seguidament es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia següent:  
Vista la minuta de “conveni sobre les connexions als sistemes d’informació policial entre la 
Direcció General de la Policia i l’Ajuntament d’Artés”, tramesa per la Subdirecció General de 
Coordinació de Policia de Catalunya i trobada conforme, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
Primer.-  Aprovar el “conveni sobre les connexions als sistemes d’informació policial entre la 
Direcció General de la Policia i l’Ajuntament d’Artés”, de conformitat amb la minuta adjunta. 
Segon.-  Facultat a l’Alcalde-President per tal que formalitzi el corresponent conveni. 
Tercer.-  Traslladar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’anterior acord. 
 
Seguidament es passa a la votació d’aquest acord , amb el següent resultat: 



 

Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna Ginesta i 
Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i 
Jiménez, en Joan Babeli i Shawa, en Josep Camprubí i Salvó i na Josefa Montañola i Cortina. 
S’absté: N’Elisabet Carracedo i Mañosa. 
Voten en contra:  En Ramon Fornell i Alsina, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Gerard Girbau i 
Fonts. 
Vist el resultat de 9 vots a favor, 1 abstenció i  3 en contra, queda aprovat l’anterior acord. 
 
 
APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER L’ATURADA DEFINITIVA I DE SMANTELLAMENT DEL 
PROJECTE CASTOR 
 
A continuació l’Alcalde dóna lectura a la següent Moció: 
 
EL 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per 
tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de l’Ebre, 20 
quilòmetres mar endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que 
aprofita un jaciment petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 
quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una planta 
d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més 
propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km).  
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i 
de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta 
oposició social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des 
d’aquesta Plataforma, des de l’Ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, s’han presentat diverses denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al 
Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre els 
dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes 
s’assegurava que es complien els requisits i la normativa vigent. 
Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de 
l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari per 
ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en 
funcionament ha estat la injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou 
petrolífer que ara està ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les 
demandes del mercat interior. De fet, s’esperava que pogués atendre un quart de la demanda 
de gas natural de l’Estat durant un període aproximat de 50 dies.  
Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas matalàs, 
volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es 
pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013. 
Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia 
una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del 
Delta, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de 
Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels 
quals ha arribat a 4,2 graus en l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de 
setembre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del 
magatzem de gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els 
moviments sísmics. 
En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin 
aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada 
que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, 
en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del projecte un 
estudi sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. També 
l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de 2007, havia alertat l’empresa promotora de la 



 

conveniència de controlar oportunament els canvis sísmics que podria provocar a la zona 
d’injecció de gas al dipòsit; i demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres 
necessaris abans, durant i després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada 
la Declaració d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per 
avaluar els riscos sísmics associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués una 
valoració de l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present 
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats 
per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de 
transparència i informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola 
envers la ciutadania i les institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les 
administrativament afectades, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 
PRIMER. Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas 
submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en funcionament no 
ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d’igual magnitud o superior, 
així com que es depurin responsabilitats per aclarir quins són els responsables i qui ha 
d'assumir el cost del seu desmentallament. 
SEGON. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels municipis 
catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les institucions 
espanyoles i europees. 
TERCER. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que 
considerin part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima 
informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament l’activitat 
del magatzem de gas Castor. 
QUART. Demanar al govern espanyol la paralització immediata de l'activitat de les centrals 
nuclears de Vandellós i Ascó, fins que no s'estabilitzi aquest episodi sísmic i s'analitzi de forma 
rigorosa el risc que comporta i com afecta aquesta activitat sísmica en l'actualitat i en el futur, a 
aquestes instal·lacions. 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre 
d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari de Medi Ambient 
de la Unió europea, al govern de la Generalitat del País Valencià, a la Comisión Nacional de 
Energia i al Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
- El regidor en Ramon Fornell i Alsina explica que hi ha un projecte a la comarca del Bages 
relatiu a un dipòsit de gas, el qual se situaria entre Balsareny i Navàs i que serà necessari 
treballar perquè no es porti a terme. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que, des del Consell Comarcal, s’ha demanat un 
estudi sobre aquest projecte. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí aclareix que el seu grup dóna suport a la Moció que 
s’ha presentat inicialment i amb els punts que hi consten, però no estan d’acord amb el fet que 
es demani el tancament de Vandellós i d’Ascó.  
 
Seguidament es passa a la votació d’aquest acord , amb el següent resultat: 
Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna Ginesta i 
Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa, en Ramon Fornell i 
Alsina, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Gerard Girbau i Fonts. 
Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i 
Shawa, en Josep Camprubí i Salvó i na Josefa Montañola i Cortina. 
Vist el resultat de 8 vots a favor  i  5 en contra, queda aprovat l’anterior acord. 
 
 



 

APROVACIÓ MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE  LES REIVINDICACIONS 
DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS  
 
A continuació, l’Alcalde dóna lectura a la següent Moció: 
“Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida que 
va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha estat convocada 
contra la política educativa i lingüística del Govern. 

El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat educativa i de la 
societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l’escola, el 
professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha que deriven del fet que les illes Balears 
es situen a la cua de la inversió educativa de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs 
amb un 48% d'imposts pagats que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les 
mesures de Mariano Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, 
jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l’alumnat o a les seus 
famílies.  

A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als territoris dels 
Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català 
sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d’uns docents directors de centre 
amb el suport dels seus consells escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha 
comportat haver estat expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que 
aquest programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears que el govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per 
la via d’urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, 
mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa educativa que es vulgui 
posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic 
escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat, i del 90% dels 
pares i mares enguany, que triaren el català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les 
necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar, 

El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de símbols la qual 
el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atempta contra la llibertat 
d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit la Llei de Convivència. Aquestes lleis 
pretenen amordaçar les opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com 
les quatre barres que l'any 1229 portà Jaume I a l'illa de Mallorca. 

Per tots aquests motius l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Manifestar el seu suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes les 
accions que de manera cívica es realitzin. 
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears que derogui el Decret de Tractament Integral 
de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana i pel fet que la 
seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu 
rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma 
adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. 
Tercer.-  Demanar al Govern de les Illes Balears que retiri els avantprojectes de la Llei de 
símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió i pretenen 
esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.  
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  Balears 
respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.” 
 
- La regidora na Josefa Montañola i Cortina manifesta que el seu grup hi està d’acord, perquè 
creuen que s’han de poder expressar lliurement en català. Afegeix que encara que un decret ho 
vulgui negar, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera formen part dels Països Catalans. 



 

Consideren que no és licit voler fer desaparèixer uns dels signes de l’identitat catalana dels que 
han nascut a les illes balears. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer recorda que en l’anterior Ple ja van donar suport a la 
vaga indefinida de ses illes i diu que, ara, voldrien afegir el seu suport a la vaga de docents del 
principat del pròxim dijous. La lluita per una educació digna i de qualitat no s’acaba amb la 
llengua i aquí comencem ara amb la LEC, la LONCE i amb les retallades. 
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’esmentada Moció. 
 
 
APROVACIÓ A LA PROPOSTA DE SUPORT ALS TÈCNICS SANIT ARIS D’AMBULÀNCIES 

Seguidament el regidor en Ramon Fornell i Alsina dóna lectura a la proposta, que diu el 
següent: 
 
Atès que actualment només queda una unitat de Suport Vital Avançat (SVA, l'ambulància amb 
caixa quadrada, que està formada per un tècnic conductor, una infermera i un metge) per a tota 
la comarca del Bages, i que, quan es fan trasllats a hospitals de Barcelona, aquest fet fa que el 
Bages es quedi descoberta, sense cap unitat d'aquest tipus. En aquests casos, cal demanar 
ajuda als vehicles del Berguedà, Anoia, Solsonès o Osona, amb el retard de temps que això 
implica.  
Atès que a la comarca s'han retirat unitats de suport vital bàsic (ambulàncies que estan 
formades per un tècnic conductor i un tècnic ajudant), com és el cas de Súria, fet que provoca 
haver de traslladar sovint més d'un pacient en una mateixa ambulància, (especialment en 
accidents múltiples de trànsit). 
Atès que s'estan reduint hores d'unitats de forma encoberta, i hi ha ambulàncies que feien 
serveis de 24 hores que es redueixen a 18 o 20 hores. 
Atès que en el transport sanitari no urgent es va retirar una unitat de nit, amb els retards i 
explotació al personal que això comporta (es donen casos de conductors del torn de nit que no 
tenen pràcticament temps per descansar en 12h, i fan més de 500 km. en una nit, realitzant 
serveis tant al Bages com al Solsonès i al Berguedà).  
Atès que la precarietat laboral està creixent en el sector, fet que comporta una caiguda de la 
qualitat assistencial, i en molts pobles de la comarca, els ciutadans es quedin sense cap mena 
d'ambulàncies durant hores, especialment de nit.  
Atès que els conductors de transport sanitari no poden admetre aquestes retallades de serveis i 
de qualitat assistencial, ni tampoc les retallades de sou i retards en el pagament, que els han 
fet perdre el 20% del poder adquisitiu en un període de 3 anys. 
Atès que les raons esmentades han portat els treballadors del transport sanitari a mobilitzar-se 
per tal de defensar els seus drets laborals, la qualitat del servei, i un servei de transport sanitari 
universal i gratuït per a tota la població. 
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, el Grup Municipal de la CUP, proposa que per part 
del Ple de la Corporació d’Artés, sigui adoptat el següent: 
Primer.  Que l'Ajuntament d'Artés manifesti el seu suport a la lluita dels treballadors i sindicats 
de transport sanitari, en defensa dels seus drets laborals i de la qualitat del servei. 
Segon.  Que l’Ajuntament d’Artés defensi, davant les administracions públiques competents en 
la matèria, el transport sanitari universal i gratuït per a tota la població. 
Tercer.  Que l'Ajuntament d’Artés demani que no es retallin més hores d'ambulàncies, ni 
recursos assistencials, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, responsable de 
l'elaboració de les bases del proper concurs públic del transport sanitari a Catalunya. 



 

Quart.  Que l'Ajuntament d’Artés demani al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, que exigeixi a les empreses privades que formen la patronal ACEA, el compliment 
de tots els convenis i pactes amb els agents socials, que estiguin en vigor. 
Cinquè . Que l'Ajuntament d’Artés faci arribar aquests acords a la Plataforma de Defensa de la 
Sanitat Pública del Bages, als sindicats del sector, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
- El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que, tot i presentar-la el grup de la CUP, l’han 
treballat els afectats i que els hauria agradat que l’haguessin pogut defensar ells mateixos. 
Afegeix que esperen que això quedi establert dins el futur ROM i que es pugui fer. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que va demanar informació a CATSalut i que li van 
dir que era cert que hi havia certs canvis i que està pendent d’adjudicar-se o bé de treure’s a 
concurs el nou transport sanitari col·lectiu. Afegeix també que el SEM, el qual és responsabilitat 
directe de CATSalut, no tindrà cap canvi i diu que aprofita aquesta pregunta per enllaçar amb la 
pregunta del Ple passat relativa al servei d’ambulància que tenim a Artés. Comenta que els 
Serveis Territorials de Salut ens han assegurat que el servei d’ambulància que tenim aquí 
seguirà igual, tant a Artés com a la resta de Catalunya. Pel que fa al Transport sanitari col·lectiu 
diuen que està en el procés de treure a concurs aquest paquet d’ambulàncies. Finalment van 
concloure que el tema era entre l’empresa i els treballadors. Finalment afegeix que ja que han 
vingut dues persones per defensar aquesta Moció les convida a esperar-se que s’acabi el Ple i 
així poder-ne parlar. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup votarà de forma positiva aquesta 
Moció. 
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 
 
 
APROVACIÓ MOCIÓ: PPCC NACIÓ, COMPLERTA 
 
Seguidament en Ramon Fornell i Alsina, regidor per la CUP d’Artés, dóna lectura a la següent 
Moció: 
“ Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se dels i de les catalanes ha estat una 
constant. La resistència política en el marc de les dues dictadures i dels règims monàrquics són 
també exponents d’aquesta voluntat que es perllonga en el temps. En l’actual monarquia 
parlamentària espanyola, el poble català fou condemnat. El text constitucional negava el poble 
català com a subjecte polític i el fragmentava en diverses Comunitats Autònomes, prohibint 
expressament la federació dels territoris que configuren els Països Catalans.  
La reforma pactada amb el franquisme va representar l’inici d’un combat desigual per la llibertat 
nacional contra qui va acceptar, de grat o per força, un nou Decret de Nova Planta ―la 
Constitución Española, amb els seus respectius estatuts d’autonomia― que donava carta de 
naturalesa a l’esquarterament dels Països Catalans i a la submissió dels drets nacionals i 
socials al poder judicial i militar espanyols com a garants del manteniment del nou ordre. 
Aquest entramat institucional espanyol ha possibilitat també una espoliació econòmica 
continuada dels Països Catalans, que ha afectat negativament les classes populars. 
Tot i això, els Països Catalans segueixen existint com a realitat nacional i com a projecte polític 
avui. Uns països diversos i plurals. Una nació que es mostra, 350 anys després, com una 
realitat tossuda, en què llengua, territori, cultura popular i economia, entre altres factors, no 
deixen de mostrar i actualitzar un fet nacional viu.  Avui, la lluita per la llengua i per un espai 
comunicatiu comú, així com la força i el potencial de les expressions de la cultura popular arreu 
de la nació, algunes mobilitzacions en defensa del territori i dels drets socials, alhora que la 
visualització d’un àmbit mediterrani i  la mateixa dinàmica econòmica, són fenòmens que 



 

demostren diàriament la vitalitat d’un procés de construcció nacional compartit.   El moviment 
de les escoles en valencià, les protestes contra les polítiques espanyolistes a les Illes o les 
consultes populars per la independència són exemples de processos polítics que ho fan 
evident. 
Davant aquesta situació de dispersió de les administracions nacionals, fa anys que diverses 
institucions estan treballant en iniciatives per construir espais socials i polítics de vertader abast 
nacional. En aquest sentit, els municipis, com a institucions properes a la ciutadania,  poden i 
han de jugar un paper cabdal per a la vertebració del conjunt del país. Els ajuntaments doncs 
poden ser actors claus com a primera eina de construcció d’institucions plenament nacionals. 
Encara més en aquests moments en què una part de la nació sembla caminar cap a la 
celebració d’una consulta sobre la seva voluntat de pertinença o no a l’Estat espanyol. Cal 
aprofitar aquesta situació com una oportunitat per estrènyer la col·laboració entre tots els 
ciutadans i ciutadanes dels Països Catalans.  
Els intents d’encaix del nostre poble dins dels estats espanyol i francès han esdevingut una via 
sense recorregut. Els catalans i les catalanes, maltractats durant segles per aquests estats, 
tenen dret a organitzar-se nacionalment i tenen dret a dur a terme una consulta popular sobre 
la independència també com a part d’un procés constituent dels Països Catalans. 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.  Reconèixer el municipi d’Artés com a part dels Països Catalans. Aquest Ajuntament es 
compromet a treballar per la superació de les estructures institucionals presents i per gestar-ne 
una de nova que englobi tota la nació completa.  
Segon.  Que l’Ajuntament d’Artés, com a òrgan de representació dels veïns i les veïnes d’Artés, 
participarà i fomentarà l’obertura d’un procés de vertebració del conjunt dels Països Catalans 
mitjançant institucions pròpies del conjunt del país.  
Tercer.  Instar els Parlaments i els Governs autonòmics i departamentals a obrir un procés de 
diàleg amb els agents socials, econòmics i culturals del conjunt dels Països Catalans per 
sumar-los a un procés de sobirania ampli, i explorar vies per la vertebració nacional completa. 
Quart.  Instar els Parlaments i els Governs autonòmics i departamentals, les forces polítiques i 
els agents socials, econòmics, culturals, etcètera a demanar que es reactivi l’assemblea de 
regidors de la Institució Joan Fuster constituïda el 6 de maig del 2000. En el cas que això no 
fos possible, que es treballi per impulsar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels 
Països Catalans  mitjançant un ampli acord per tal de poder disposar d’una eina de relació 
política estable entre càrrecs electes de les diverses parts de la nació.  
Cinquè.  Instar els diferents ens municipalistes que actuen als Països Catalans a establir 
lligams efectius i estables de col·laboració.” 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup la troba correcta i que 
votaran a favor. 
 
Seguidament es passa a la votació d’aquest acord , amb el següent resultat: 
Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, n’Anna Ginesta i Franquesa, n’Elisabet Carracedo i 
Mañosa, en Ramon Fornell i Alsina, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Gerard Girbau i Fonts, en 
Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa, en Josep 
Camprubí i Salvó i na Josefa Montañola i Cortina. 
S’abstenen: Na M. Àngels Crusellas i Serra i na Pilar Valiente i Ballesteros. 
Vist el resultat de 11 vots a favor  i  2 abstencions, queda aprovada l’anterior Moció. 
 
DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS  
 
Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 



 

control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de 
Govern núm. 37/13. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí, a causa dels últims incidents que hi ha hagut i que fan 
referència a la seguretat i als intents de robatori que hi ha hagut al municipi, el seu grup 
demana que es mantingui, com a mínim, la mateixa plantilla de Policia Local que hi ha en 
aquests moments. Diu que saben que es va contractar una persona per fer algunes suplències 
de baixes i pregunten si seria possible donar-li continuïtat, així com si seria possible fer-li un 
contracte més llarg a aquesta persona que està interina. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que aquesta persona està comptabilitzada 
econòmicament per a tot l’any. Explica que sí que ha fet suplència de vacances, reforç a les 
nits i que, a arrel dels incidents que hi ha hagut, de cara l’any vinent, s’ampliarà la plantilla de la 
Policia Local en una persona. Aclareix que està previst treure properament les 5 places que hi 
ha actualment en interinatge a oposició, i d’aquesta manera cobrir les places de forma més 
definitiva. Aquest procés s’intentarà dur a terme el mes de febrer o març. La intenció és anar 
regularitzant els llocs de treball de l’Ajuntament. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí demana quina previsió hi ha d’enviar a l’acadèmia quan 
s’hagin cobert les cinc places. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que tan se n’hi pot enviar un, com dos, com cap. 
Diu que aquest procés s’ha començat ara per tal que doni temps a fer tots els passos. 
 
- El Roger Genescà i Campi demana que, si surt aquesta provisió de places, es pugui treballar 
conjuntament les bases. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que les bases ja estan fetes des de l’últim cop 
que es van necessitar. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí recorda que en algun Ple anterior havien demanat que 
se’ls fes arribar un balanç de l’estalvi energètic que suposava apagar una farola sí una farola 
no. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que l’estalvi s’ha calculat en tres 
comptadors significatius. En altres no s’ha pogut fer per motius de feina. Avui, però, dóna les 
xifres corresponent al núm. 7, en el qual s’ha comptat un estalvi de 26.073 kilowats en un any, 
cosa que representa uns 506,80 € d’estalvi, IVA inclòs. El comptador núm. 12 ha obtingut un 
estalvi de 18.119 kw i econòmicament suposa un estalvi anual de 1.742 €  i el comptador núm. 
3 on s’ha observat un estalvi de 6.788 kw, amb un estalvi de 657,68 €. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si se’ls pot especificar les zones que 
cobreixen, si se’ls farà arribar aquesta informació. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa manifesta que fa més o menys un any que es va aprovar 
una moció a favor de l’ús de l’espai públic de les escoles i que, fins aquest moment, s’ha 
treballat intensament sense arribar a convèncer a la Direcció de l’Escola per tal que aquest 
espai es pogués utilitzar d’una manera adequada. Creu que, des del seu punt de vist, és 
possible que no hi hagi la voluntat que aquests espais estiguin oberts. La proposta inicial que 
era de 12 hores ha passat a 2 hores i això diu que fa pensar que potser no hi ha una bona 



 

entesa per a la utilització d’aquests espais. Atès això demana quina opció té el govern 
municipal per tal d’aplicar una Moció que ja es va aprovar i que no es pot aplicar correctament. 
 
- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que en l’última reunió de la Comissió ja es 
va quedar que els patis s’obriran però ara falta que l’Escola faci una proposta d’horari al 
Consell escolar. Afegeix que ja se’ls va passar el Plec redactat i que el Consell tindrà lloc a 
finals del mes d’octubre. Finalment faltarà fer la difusió i obrir l’espai. Diu que sí que hi ha 
intenció política d’obrir aquest espai. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa insisteix en què es passa de 12 hores a 2 hores d’obertura. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que la Moció no especificava el número 
d’hores. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa torna a demanar quina és la intenció del govern, ja que tot i 
el temps que fa que es va aprovar la Moció encara no s’ha fet efectiva. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que el govern ha anat portant a terme tot allò 
que ha acordat la Comissió. 
 
- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa diu que tan els representants de l’AMPA com de 
l’Escola veuen molts inconvenients en l’obertura de l’espai, però creu que va deixar clara la 
intenció d’obrir-lo. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa opina que s’hauria de tornar a votar la Moció, ja que encara 
no s’ha pogut aplicar. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí aclareix que el seu grup pensa que la proposta que es 
vol portar a terme difícilment tingui èxit. Diu que potser és una proposta feta per donar sortida a 
la Moció aprovada i amb la qual ells ja estaven a favor, i que potser ja estava condemnada des 
d’un començament al fracàs. Diu que el regidor sr. Babeli volia dir que, si no hi havia la voluntat 
de portar-ho a terme, llavors no era necessari fer un any de reunions sobre aquest tema. 
 
- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa demana quina és la postura del grup municipal de 
CIU davant aquesta Moció. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que el seu grup va votar a favor d’aquesta Moció. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que s’està parlant amb l’AMPA i l’Escola per tal 
d’arribar a un consens. Recorda que en la Moció es deixava acordar l’horari al Consell Escolar. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que en les reunions que s’han fet, s’ha sortit de la 
mateixa manera que s’ha entrat, sense cap proposta. 
 
- La regidora n’Anna Ginnesta i Franquesa diu que des d’un principi ja van veure que tant 
l’Escola com l’AMPA els costaria acceptar l’obertura de patis. Però que, malgrat això, van 
continuar treballant i que volen obrir. Diu que es convoqui el Consell Escolar  i que s’acordi 
l’obertura de dues hores. Tot i que les 12 hores del principi hagin quedat en 2, cal acceptar-ho 
perquè és el que es va aprovar i, si funciona, es pot plantejar la possibilitat d’obrir més. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que l’Equip de govern ha delegat aquest tema en 
aquestes dues regidores, les quals han treballat en comissió amb representants de tots els 
grups, i és la comissió qui ha de decidir si s’obre i com s’obre. La nostra informació, com Equip 



 

de govern, és que s’està treballant per obrir i que només falten alguns detalls, i que si s’han 
aprovat dues hores, ho ha fet la Comissió. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que el seu grup arribarà on calgui per dialogar. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que si només s’obre dues hores dificilment tindrà 
èxit. 
 
- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que es començarà amb dues hores i que, si cal, 
ja s’ampliarà. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra recorda que quan el grup municipal de la CUP va 
presentar la Moció l’Equip de govern es va abstenir. En van parlar, van mirar quines 
alternatives tenien, i s’ha intentat arribar a un consens amb els usuaris habituals d’aquests 
espais. L’Equip de govern va demanar que es parlés amb les escoles abans d’aprovar la 
Moció. Afegeix que, en cap cas, han dit que la seva voluntat sigui la de no obrir els espais. 
Recorda que la seva proposta inicial era obrir els espais amb vigilància, i diu que creu que 
l’obertura hauria sigut millor amb unes altres característiques, però es va voler votar aquella 
Moció i per aquest motiu ara es troben en aquest punt. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que aquella Moció dèia el mateix que s’està dient 
ara: es tractava d’anar a explicar les coses, negociar, explicar els objectius i acordar coses per 
tal de poder obrir un espai públic municipal a la gent del poble. Posava tant el camp de futbol, 
com la zona esportiva o altres espais que no són municipals. Si s’ha tramitat malament, o fent 
arribar pors o bé amb negociacions que no són prou fructíferes ja és una altra cosa. 
 
- La regidora na M. Àngels recorda que el dia que es va aprovar aquesta Moció, des del públic 
ja van fer aquest comentari. No és pas que l’Equip de govern hagi fet arribar pors a ningú, sinó 
el contrari. Afegeix que la potestat d’obrir el pati de l’Escola fora de l’horari escolar correspon a 
l’Ajuntament. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa no entén com no es pot aplicar una cosa aprovada pel Ple. 
Seguidament diu que als carrers Sant Cristòfol, Pau Casals i Montserrat hi ha moltes herbes i 
que aquestes obliguen als vianants a baixar de les voreres. Afegeix que hi ha dos fanals al 
carrer Sant Cristòfol que no funcionen. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que l’herba esmentada pertany a finques 
particulars i que ja s’ha avisat als propietaris. Afegeix que l’Ajuntament no pot realitzar aquesta 
tasca en finques privades. 
Pel que fa als fanals del c/ Sant Cristofol i del c/Barcelona diu que n’hi ha un que no funciona 
des del mes d’agost. 
 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que l’Ajuntament té l’obligació d’arreglar-ho. 
 
- El regidor en Josep Camprubí i Salvó diu que es va comprar un producte molt car i que no ha 
vist que s’utilitzés enlloc. Pel que fa al tema de les Escoles, diu que aquesta Moció es va 
aprovar el 22-12-2011 i que des d’aquesta data es podien haver fet moltes reunions i arribar a 
algun acord. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que una cosa és l’herbicida que s’utilitza i 
una altra cosa és l’esplai que s’ha de netejar, recorda que l’Ajuntament no es pot posar en un 
espai privat. Afegeix que ja han parlat amb els veïns de les faroles, ja que no fa més de quinze 
dies que ella es va assabentar de tot plegat.  



 

 
- El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que li sembla que no parlen de les mateixes faroles. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa pensa que, potser, estan parlant de fanals diferents i 
que, atès que es tracta de tasques de brigada, demana que si els poden passar a la regidoria 
de serveis o bé a ell i miraran que se solucioni el més aviat possible. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí vol aclarir que l’herbicida que s’està utilitzant és de 
post-emergència i per tant no és massa adequat en el cas de males herbes. És un producte 
destinat principalment en herba que està naixent. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que primer de tot es talla l’herba i en el 
moment que està tornant a sortir s’utilitza l’herbicida. Afegeix que aquest és l’herbicida que es 
fa servir ara, però l’empresa de jardineria n’ha trobat un altre i la fitxa d’aquest està a la 
disposició de qui el demani. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si li poden passar la fitxa, ja que creuen que 
segueix tractant-se d’un producte tòxic. Explica que el producte alternatiu que han buscat és 
caríssim i segueix tenint molts problemes d’aplicació. 
 
- La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana una altra vegada informació sobre l’Escola 
Bressol i l’Escola de Música. Demana si se’ls pot passar un informe ara. 
 
- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que encara no els ha passat la informació 
perquè els falten dades, atès que el volen més extens. Creu que la setmana vinent ja els el 
podrà fer arribar. 
 
- La regidora na Josefa Montañola i Cortina, a la regidora de cultura i en relació al Casal 
d’Estiu, li recorda que en la reunió que es va fer el dia 24 de setembre es va fer la reunió de 
valoració. Diu que en aquesta reunió es va oferir enviar a tots els grups polítics les 
contractacions de monitors i que encara no ho han rebut. Afegeix que no saben si és possitiu o 
negatiu que el Consell esportiu fos qui contractés els monitors, o si seria millor que es fés a 
través de l’Ajuntament d’Artés. Afegeix que tampoc han rebut la memòria que els van dir que 
els farien arribar i que els aniria bé tenir-la abans de la reunió que es farà pel pròxim Casal 
d’Hivern i perquè d’aquesta manera n’haurien pogut parlar amb la resta de persones del seu 
grup. 
 
- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que la memòria està feta i apunt d’enviar-
se. Pel que fa a les contractacions, diu que van demanar la informació directament al Consell 
de l’Esport i ens van dir que no hi havia cap problema, però la informació que ens van facilitar 
era pràcticament la que ja tenien i, ara, estan intentant que el Consell comarcal faci un desglòs 
de tot això i els ho faci arribar. 
 
- La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana a la regidora de cultura per quin motiu 
encara no se’ls ha fet arribar. 
 
- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que no ho sap. 
 
- La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana que tan aviat com ho tinguin els ho facin 
arribar. 
 
- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa diu que els faran arribar la valoració. 



 

 
- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que en el passat Ple es va passar la Moció per 
poder retransmetre els Plens i demana que s’expliqui com està aquest tema. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que ja tenia la intenció de comentar que té dues 
propostes i que ell ja forma part d’aquesta Comissió, que falta saber qui més en formarà part i 
llavors posar data i dia per parlar-ne. Té dues valoracions econòmiques i també es va informar 
una mica en els municipis del voltant. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que ell també formarà part d’aquesta Comissió. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que també en formarà part pel seu grup. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que representarà al seu grup. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que ell només ha demanat unes propostes, que 
no vol pas dir que siguin el que s’ha de fer i que si algú en porta alguna altra, millor. Al mateix 
temps, aprofita per comentar que la placa del cementiri ja està esborrada i diu que també els 
passarà informació sobre el tema del monument. Explica que ja hi ha resposta del Memorial 
Democràtic i es pot fer ja la corresponent valoració, atès que és una competència municipal. 
 
- El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana si se’ls pot fer arribar. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el web de l’Ajuntament està bastant desfassat i 
s’hauria d’intentar fer algun tipus de web nou, que pogués recollir vídeos i que fós més 
dinàmica i que permetés l’accés des dels dispositius mòbils. 
 
- El regidor en Manel Parreño i Jimenez demana si se’ls pot facilitar un Estat de comptes de la 
Festa Major, junt amb el de l’any anterior, per tal de poder fer una mica de comparativa i 
valoració. 
 
- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa diu que tan aviat com ho tinguin els ho faran 
arribar. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que tot el tema de les indemnitzacions i despeses ja 
està penjat al web municipal. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si poden veure el logo triat per la Festa Major, 
ja que va veure en el web que ja s’havia escollit guanyador. 
 
- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que “al sopar de la passada Festa de la Verema, va 
participar el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, en Ferran Civil i Arnabat, en el 
lliurament de premis de l’11è Premi Verema. 
Una persona que li agrada acumular càrrecs públics: diputat provincial des del 99, alcalde de 
Cercs des del 91, president (fins fa 4 dies) del Consorci de Formació i Iniciatives del Berguedà 
des del 98, president del Consorci Ruta Minera del Berguedà des del 2001, etc. 
Una persona que cobra un sou proper als 7.000 euros mensuals complementats amb dietes. 
Un sou més de 10 vegades superior al salari mínim interprofessional. Com 31 càrrecs electes 
més, en Ferran Civil declara dedicació total a la Diputació per cobrar més. La pròpia Associació 
Catalana de Municipis recomana que la quantitat que hauria de percebre com a alcalde de 
Cercs hauria de ser de màxim 1.900 euros per ser un municipi menor a tres mil habitants. 



 

De fet les seccions sindicals a la Diputació ja han realitzat diverses protestes, denunciant que 
mentre els 31 diputats cobren com si es dediquessin en exclusivitat a la Diputació, quan no és 
cert, com és obvi, als treballadors de la Diputació els retallen el sou. 
A la pròpia Diputació de Barcelona també han estat diverses les denúncies fonamentades de 
l’existència de sobresous blindats per a alts càrrecs de tots els partits o l’existència de persones 
assalariades per la diputació però que en realitat desenvolupaven feines per als partits polítics. 
En Ferran, una persona a més a més, imputada en 3 delictes de corrupció, tant econòmics com 
urbanístics, amb demandes que superen els 3 anys de presó. A part de les causes judicials, la 
fiscalia i fins hi tot l’Oficina Antifrau de Catalunya també investiga múltiples irregularitats. 
Una persona que, pel que coneixem, no destaca en la seva dedicació al món de la vinya, el vi 
ni el cava. 
Creiem que la participació notòria d’una persona que cobra un sou excessiu i immerescut per 
les tasques que fa i que a la vegada, estigui imputat en diversos delictes de corrupció aporti res 
de bo a la nostrada Festa de la Verema. No podem contribuir a mostrar una imatge de 
normalitat de qui esta imputat per diversos delictes de funció pública. 
Voldríem saber qui va tenir la desafortunada decisió de convidar-lo? 
Finalment, creiem que la comissió organitzadora, així com la gent que treballa la terra i als 
cellers, haurien de ser els veritables protagonistes de la Festa. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros aclareix que l’acte del sopar de la Festa de la 
Verema és un acte que organitza la UBA D’ARTÉS, així com l’entrega de premis. La Unió de 
Botiguers és la responsable del convidats d’aquesta nit i diu que ja els farà arribar aquesta 
diserció, tot i que nosaltres ja els vam comentar que aquesta persona estava imputada. 
 
- L’Alcalde En Josep Candàliga i Freixa explica que es convida diverses persones al sopar i la 
invitació es fa extensa a la Diputació, a la Generalitat, a diversos Ajuntaments del Bages i 
altres. Explica també que aquesta persona és el vicepresident primer de la Diputació, que havia 
de venir en Ferran Mascarell, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, però a l’últim 
moment no va poder ser i llavors es va demanar a l’UBA que busqués algú per entregar el 
premi Verema. Afegeix que aquesta persona té un càrrec a la Diputació i que, com Ajuntament, 
no es pot vetar a ningú, encara que estigui imputat. Diu que ocupa els càrrecs que ocupa 
perquè el seu partit també hi confia. Creu que qui hauria de prendre mesures, en tot cas, seria 
la Diputació o bé l’Ajuntament de Cercs que és el seu poble. Finalment diu que la invitació a la 
Verema arriba a tots els departament de la Diputació i de la Generalitat. 
 
- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que l’Ajuntament hauria de vetllar per tal d’assegurar-
se que els convidats siguin persones mínimament íntegres.  Tot i que la Unió de Botiguers sigui 
l’encarregada del sopar i els convidats, potser seria necessari que la Comissió organitzadora 
de la festa fos qui decidís els convidats. Explica que no és pel sopar en sí sinó pel 
protagonisme notori que té en l’entrega de premis. 
 
- L’alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que quan es fan els enviaments de protocol no 
es posa cap creu a ningú, s’envia a tots els càrrecs. 
 
- El regidor en Gerard Girbau i Fonts explica que en el Ple de juliol es va parlar d’un estudi de 
viabilitat  de l’Escola Bressol i, dins aquest estudi, s’incloïa la possibilitat de pagar la taxa en 
relació a la renda i voldria saber com està aquest tema. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que l’estudi l’està fent la Diputació de 
Barcelona. 
 
- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que la persona que fa aquest estudi ens va dir 



 

que durant el primer trimestre de l’any vinent ho tindríem. Ara, de moment, està recollint les 
dades i està en contacte amb la directora en funcions de l’Escola Bressol. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que en el mateix Ple ja es van comprometre 
a avisar-los que vinguéssin a presentar aquest estudi i parlar-ho entre tots els grups. Ara 
només es col·labora en la recollida de dades i l’organització del centre. 
 
- El regidor en Gerard Girbau i Fonts aclareix que el seu grup ho volien enfocar més en el tema 
ordenances, de les quals es parlarà en breu. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que es va quedar de cara el 2014 per a 
l’exercici 2015. 
 
- El regidor en Gerard Girbau i Fonts demana si hi ha algun conveni amb la funerària Memora, 
perquè si no és així per quin motiu surt al web municipal i al programa de la Fira com a web 
municipal. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que desconeix si surt com a servei municipal 
o no, però recorda que hi ha moltes empreses que surten a la pàgina web. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que és possible que hi surti perquè abans es 
tractava d’un servei municipal i encara hi sigui. Afegeix que ja s’ho miraran. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que amb Memora hi ha un conveni pel que fa a les 
intervencions dins el cementiri. Com a funerària és un servei privat i el conveni només fa 
referència als serveis dins el cementiri. 
 
- El regidor en Gerard Girbau i Fonts li sembla que llavors haurien de figurar més com empresa 
que com a servei municipal. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana com està el conveni amb l’Ajuntament 
d’Avinyó, ja que així es podria començar a emmagatzemar material i altres coses podrien ser 
útils per la població d’Artés. 
 
- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que, de moment, Avinyó no diu res, però que 
hi estan a sobre. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, pel que fa al tema de les contractacions, demana quins 
requisits i per quins motius es va fer la selecció del personal de la piscina. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que aquesta informació, normalment, es 
penja al tauler d’anuncis. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que van rebre queixes de persones que, a 
l’entrada de la piscina, no se’ls havia atès en català i demana si no era un requisit demanat i 
que algunes persones van presentar el currículum que complia tots els requisits demanats i no 
se’ls va donar la possibilitat de fer entrevista quan a altres persones sí que se’ls va fer. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que la tècnica sempre fa el procediment correcte 
de convocatòries i selecció. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que és possible que la gent percebi coses que ja 



 

havia esmentat el grup de Convergència quan hi ha contractacions i que les actuacions, potser, 
no són prou transparents i que caldria fer un fort esforç per demostrar la transperència. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que, a vegades, el tema de les entrevistes 
només es fa en el cas que hi hagi empat, ja que les entrevistes enlenteixen molt el procés de 
selecció. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer creu que seria necessari transmetre a la població com 
s’estan fent les contractacions, el com i el perquè. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que a nivell polític no s’incideix en cap procés. Les 
seleccions les realitza un tribunal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores i quinze 
minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


