
 

 

 

 

 

Núm. 13/2013 

 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER 

L'EXCM. PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia dinou de desembre 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 

d'aquest Ajuntament, na Montserrat Bach i Pujol, 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, en Joan Babeli i Shawa, 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. 

Assisteix a l’acte l’interventor n’Albert Vilajoana i Español. 

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 CONVENI COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT  DE 

L’ADHESIÓ  SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL 

SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA, ANUALITAT 2013 

 

Seguidament es dóna compte del següent Dictamen: 

A la vista de la minuta  del “Conveni de col·laboració per al finançament de la 

integració  dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema 

tarifari integrat de l’ATM de Barcelona anualitat  2013”,  tramesa pel Consell 

Comarcal del Bages i trobada conforme. 

D’acord amb l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en 

virtut del qual les Administracions poden signar convenis de cooperació que tenen 

caràcter voluntari i base negocial. 

La Comissió informativa  d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar la minuta del conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Bages i l’Ajuntament d’Artés per al finançament dels serveis de transport públic 

de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM  de Barcelona, 

anualitat 2013. 

Segon.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni i tota la 

documentació necessària per a l’execució d’aquesta resolució. 

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’esmentat Dictamen. 

 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRA CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL 

COL.LECTOR DEL TORRENT 

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de l’obra 

“Consolidació de la base del col.lector del Torrent” finançada pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional  (FEDER 2007-2013 eix 2) i pel PUOSC anualitat 2012. 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 

109, 110 i 157  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic  i 273 a 281 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya.  

Atesa la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que 

l’oferta corresponent a l’empresa SELPRATS, SL, que proposa un preu de 

220.133,50 euros IVA exclòs, és la més adequada a l’interès públic al haver 

obtingut la major puntuació després de la valoració de tots els criteris de puntuació.  



Atesa la classificació aprovada en sessió del dia 9 de desembre de 2013, en virtut 

de la qual es va declarar com a oferta econòmicament més favorable a SELPRATS, 

SL per haver obtingut la major puntuació, en aplicació dels criteris automàtics de 

valoració. De conformitat amb l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes 

del sector públic, es detalla a continuació la valoració efectuada:  

       
 

OFERTA 

ECONÒMICA 

PUNTUACI

Ó OFERTA 

ECONÒMI

CA 

MILLORA 

1 

MILLORA 

2 

REDUCCIÓ 

TERMINI 

EXECUCIÓ 

INCREMENT 

GARANTIA 
TOTAL 

SELPRATS, SL 220.133,50 70,88 16,5 4,5 4 3 98,88 

TECYR,SA 218.175,87 72,00 16,5 4,5 4 0 97,00 

CERTIS OBRES I 

SERVEIS, SAU 
231.773,33 

64,25 16,5 4,5 4 3 92,25 

COYNSA 2000, SL 242.527,66 58,12 16,5 4,5 4 3 86,12 

GRUP MAS 

CONSTRUCTORS, 

SLU 

249.163,38 

54,34 16,5 4,5 4 3 82,34 

CROBISER OBRES I 

SERVEIS, SL 
252.155,26 

52,64 16,5 4,5 4 3 80,64 

CONSTRUCCIONS 

ÀRIDS I 

FORMIGONS, SA 

258.406,42 

49,08 16,5 4,5 4 3 77,08 

CONSTRUCTORA DE 

CALAF, SAU 
274.634,34 

39,83 16,5 4,5 4 3 67,83 

ARTIFEX 

INFRAESTRUCTURAS

, SL 

281.450,00 

35,95 16,5 4,5 4 3 63,95 

CINPA, SA 292.860,61 29,45 16,5 4,5 4 3 57,45 

LINEAS Y MONTAJES 

ELÉCTRICOS Y 

TELEFÓNICOS, SA 

306.642,28 

21,59 16,5 4,5 4 3 49,59 

GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA, SL 
307.641,45 

21,02 16,5 4,5 4 3 49,02 

CONSTRUCCIONS 

ICART, SA 
309.000,00 

20,25 16,5 4,5 4 3 48,25 

AQUALOGY MEDIO 

AMBIENTE, SAU 
309.092,94 

20,20 16,5 4,5 4 3 48,20 

SENAGUA, SA 326.625,71 10,21 16,5 4,5 0 3 34,21 

 

Atesa la proposta de la Mesa d’exclusió de la licitació les propostes de les empreses 

Pasquina, SA i Naturgrup Integral, SL, que no varen justificar, dins el termini 

d’audiència que se’ls va concedir, la seva oferta econòmica considerada 

desproporcionada o temerària atenent els criteris  que es detallen als plecs i de 



conformitat amb l’article 152.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.   

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2, SELPRATS, SL, ha presentat la 

documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia 

definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.  

Vist l’informe de la Secretària i l’Interventor. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Excloure de la licitació a les empreses Pasquina, SA i Naturgrup Integral, 

SL per no justificar la baixa declarada temerària d’acord amb l’article 152.4 del text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. 

Segon.- Adjudicar a SELPRATS, SL, el contracte de l’obra “Consolidació de la base 

del col·lector del Torrent” finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional  (FEDER 2007-2013, eix 2) i pel PUOSC anualitat 2012, que s’haurà de 

desenvolupar  d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i els 

plecs de clàusules administratives generals aprovats per aquest Ajuntament i 

d’acord amb les millores ofertades per l’adjudicatari, pel preu de 220.133,50 euros 

IVA exclòs i d’acord amb l’article 151.3 del text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han 

pres part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de 

l’Ajuntament d’Artés. 

Quart.- Requerir a l’adjudicatària perquè dins del termini dels quinze dies hàbils 

següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista 

a l’article 156.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, comparegui 

davant la secretaria general de l’ajuntament d’Artés per tal de formalitzar el 

contracte en document administratiu. 

Cinquè.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui 

per fer efectius els acords precedents. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 

 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS I L’ESCOLA DR FERRER PER DUR 

A TERME EL PROJECTE EURONET 50/50 max. 

 

Vista la minuta de conveni entre aquest Ajuntament i l’escola Dr Ferrer per a dur a 

terme el projecte euronet 50/50 max, el qual promou l’ús responsable de l’energia 



per a la calefacció i aigua calenta i de l’electricitat i l’estalvi dels subministraments 

energètics esmentats, i trobada conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Artés i l’Escola Dr Ferrer per dur a 

terme el projecte euronet 50/50 max. 

Segon.- Facultar a l’Alcalde President per a la signatura del conveni de referència. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que ja s’ha realitzat la 

constitució de la Junta de l’equip energètic del centre. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior conveni. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE IBERPOTASH 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina dóna compte de la Moció sobre Iberpotash que 

presenta el grup municipal de la CUP i que diu el següent: 

Atesa la sentència número 731, de 15 d’octubre de 2013, de la Secció tercera de la 

Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per 

la que s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació de 

Veïns Sant Antoni del Barri de la Rampinya de la Vila de Sallent contra la resolució 

de 29 d’abril de 2008 del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, per la que s’atorga l’autorització ambiental a l’empresa Iberpotash, SA 

per a l’activitat d’extracció i tractament de recursos minerals Emerika, localitzada 

als municipis de Balsareny i Sallent. 

Atès que per mitjà de dita resolució judicial, es declara la nul·litat de l’esmentada 

autorització per disconformitat amb el planejament municipal urbanístic, per la 

manca d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, per no disposar l’activitat d’un 

programa de restauració equivalent al previst a partir de 2035 i d’una fiança 

ajustada al cas, tot acordant el Tribunal que s’hauran de fixar aquest programa de 

restauració i fiança a la major brevetat en execució de sentència. 

Atès que la pròpia Secció tercera de la Sala del contenciós administratiu del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès l’execució provisional de la 

seva sentència número 753, d’11 d’octubre de 2011, per la que s’estima el recurs 

contenciós administratiu interposat pel sallentí Sebastià Estradé Rodoreda contra la 

referida autorització ambiental de la instal·lació minera d’Iberpotash SA, que 

declara nul·la per no disposar la mateixa d’un programa de restauració equivalent 

al previst a partir de 2035 i d’una fiança ajustada al cas. 



Atès que, mentre no s’executin les esmentades sentències, malgrat la il·legalitat del 

runam, se seguirà augmentant la presència de residus salins en el Cogulló, amb les 

conseqüències per tots coneguts de salinització de la conca del Llobregat. 

Atès que l'any 2003 la Generalitat de Catalunya va imposar a Iberpotash SA, en el 

pla de restauració de Súria, el següent: 

a) "En el termini màxim d'un any caldrà que el titular presenti un estudi de les 

possibilitats d'utilització d'algunes de les galeries subterrànies ja existents, per a 

reubicar-hi els residus salins." 

b) "En el termini màxim d'un any caldrà que el titular presenti un pla per a adaptar 

el sistema d'explotació subterrània del recurs per a permetre el dipòsit de residus 

salins en les noves galeries subterrànies." 

c) "En el termini màxim d'un any caldrà que el titular presenti un estudi de detall de 

l'alternativa d'eliminació dels residus salins per dissolució en el mar. Aquest estudi 

haurà de contemplar tant l'opció de transport per dissolució prèvia en un col·lector, 

com l'opció de transport -preferiblement per tren- fins a una planta de dissolució 

situada a les proximitats de la costa. Caldrà preveure la possibilitat d'utilitzar de 

forma combinada ambdues opcions, juntament amb l’alternativa de dipòsit 

subterrani." 

Atès que l'empresa minera Cleveland Potash, situada al Regne Unit, i del mateix 

grup empresarial que Iberpotash, SA no genera cap tipus de runam salí i des de 

l'any 2003 utilitza el sistema de reintroducció del residu salí a l'interior de les 

galeries subterrànies (procés conegut com backfilling). 

Atès que en l'estudi realitzat l'any 2007 "Estudi per a la reducció de l'impacte 

ambiental del runam de sal generat per la mina d'Iberpotash SA a Sallent"  per la 

Universitat Politècnica de Catalunya en col·laboració amb el CTM Centre Tecnològic 

diu:  

 "Existeix volum suficient en l’interior de la mina per reintroduir entre el 75 i 

el 100% del residu generat diàriament per la fàbrica." 

 "La reintroducció del runam salí no pot resoldre el problema de l’eliminació 

del runam actualment existent en el Cogulló, però si que pot contribuir a no 

augmentar el seu volum en el ritme actual i fins i tot aturar-lo." 

 "El cost aproximat de la reintroducció del residu dins les galeries 

subterrànies és de 10€/tn". 

Atès que l'estudi "Anàlisi de la situació actual i futura dels impactes ambientals de 

l’activitat potàssica del Bages" realitzat pel prestigiós Estudi Ramon Folch l'any 

2012, en la línia del que apunta la Comissió Europea en el seu document sobre 

millors tecnologies disponibles aplicables a la gestió dels residus de la mineria, diu: 



 "Un estudi detallat de les tècniques aplicades per a la mitigació d'impactes i 

la restauració integrada permet constatar el ventall de possibilitats 

existents, desenvolupades per les pròpies companyies explotadores, ….". 

 El cost orientatiu de les tècniques per l’eliminació dels residus que s’utilitzen 

a Europa són: 

o Dissolució de sòlid i descàrrega a l'aigua al mar (incorporant 

amortització del col·lector de salmorra): 8-9 euros/tona. 

o Backfilling (disposició de residus en la mina explotada): 7-8 

euros/tona. 

o Dissolució de sòlid i descàrrega al mar (sense considerar amortització 

de col·lector de salmorra): 4-5 euros/tona. 

o Dissolució i descàrrega a sondeig profund (només possible en 

condicions geològiques molt específiques): 3-4 euros/tona. 

Atesos els beneficis declarats per l'empresa Iberpotash SA en els últims 

cinc anys, amb un benefici rècord l’any passat de 76 milions d’€, havent 

estat el del 2011 de 74 milions d'€, i amb un patrimoni net de 324 milions 

d'€. 

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. Exigir a l'empresa Iberpotash SA que aturi l'abocament de residus al 

runam del Cogulló i apliqui la tècnica de reintroducció dels residus a la mina 

(backfilling), juntament amb la dissolució dels residus i abocament al mar que 

actualment es realitza mitjançant el col·lector de salmorres.  

Segon. Recriminar a l'empresa Iberpotash SA el xantatge amoral que exerceix 

sobre els treballadors, agents socials i institucions públiques. 

Tercer. Requerir al Govern de la Generalitat que aturi els abocaments de residus 

salins al runam del Cogulló mentre l’empresa Iberpotash, SA no adapti el seu el 

sistema d’explotació per tal d'aplicar la tècnica de reintroducció dels residus a la 

mina (backfilling), juntament amb la dissolució dels residus i abocament al mar que 

actualment es realitza mitjançant el col·lector de salmorres.  

Quart. Comunicar aquests acords a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat 

Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament de Territori i 

Sostenibilitat, a l'empresa Iberpotash SA, a l'empresa ICL Fertilizers (en anglès) i a 

la Plataforma Prou Sal.” 

 

-La Secretària de l’Ajuntament, abans no es procedeixi a la votació d’aquesta Moció 

diu que ha d’advertir que una part del contingut de l’esmentada Moció excedeix la 

part competencial de l’Ajuntament. 



 

-El regidor en Manel Parreño i Jiménez manifesta que el seu grup tampoc està 

d’acord amb els fets i les formes d’aquesta Moció i atès que tenen una altra Moció 

que volen presentar conjuntament amb l’Equip de govern, la qual incideix més en 

els fets i defuig d’aquestes formes, el vot del seu grup serà negatiu. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, en nom de l’Equip de govern, explica que, 

després de parlar dels continguts de la Moció amb els serveis jurídics municipals, 

explica que no correspon a l’Ajuntament el fet d’exigir a l’empresa que aturin els 

abocaments de residus i atès que segons la sentència l’empresa no té llicència 

ambiental, es podria demanar que torni a sol·licitar l’autorització ambiental i el 

projecte de restauració corresponent per aquesta activitat. Es va estar estudiant i 

valorant la sentència per tal de consensuar una Moció que fos la millor per a tots 

els grups. 

Se sotmet a votació l’anterior Moció:   

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 

Gerard Girbau i Fonts. 

Voten en contra: en Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, 

n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet Carracedo i 

Mañosa, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 

Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius i 10 en contra, per majoria queda desestimada 

l’anterior Moció. 

 

A continuació, l’Equip de govern i el grup municipal de Convergència i Unió 

presenten conjuntament una Moció en substitució de l’anterior. 

Per unanimitat dels membres del Ple s’inclou l’esmentada Moció que diu el següent: 

“La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul•la l'autorització 

ambiental de l'activitat minera d'Iberpotash al runam salí del Cogulló i molta 

societat civil de la comarca s’ha manifestat preocupada pel què podria suposar una 

pèrdua d’activitat per les possibles conseqüències de la sentència judicial. 

Tots sabem que el Bages és una de les comarques amb un índex més gran 

d’aturats, i no ens podem permetre més tancaments d’empresa que augmentin la 

difícil situació en que ens trobem. 

La mineria és una activitat lligada històricament a la comarca, i tant la sal com la 

potassa són recursos que el nostre país ha d‘utilitzar. Però la defensa dels llocs de 

treball no és incompatible amb la defensa del medi ambient. I actualment 



existeixen tecnologies que permeten realitzar aquesta activitat minera sense 

perjudicar-lo. 

Donem suport a totes aquelles iniciatives i projectes empresarials que generen 

riquesa al territori, que defensa l’oportunitat que aquest territori té, per ser clau en 

un sector d’activitat com és la mineria, que el subsòl del Bages té una de les 

reserves de potassa més importants d’Europa, fet que la converteix, ja hores d’ara, 

en un dels principals territoris exportadors amb més potencial a nivell mundial. I es 

posa de manifest que el manteniment del projecte miner no és només una qüestió 

econòmica, sinó que també és un tema social i cultural. La mineria forma ja part de 

la nostra història com a territori i no podem prescindir-ne 

Sabem però que l’activitat minera ha provocat l’aparició de  grans runams salins 

que afecten ambientalment el territori, comportant la salinització de les aigües i els 

problemes que se’n deriven. Sobretot del riu Llobregat, del Cardener i els seus 

afluents, d’on s’abasteixen diverses poblacions del sud del Bages per al consum 

d’aigua i també els aqüífers de les poblacions adjacents als runams, que en alguns 

casos han estat salinitzats per l’activitat minera   

Els grups municipals que subscriuen aquesta proposició tornen a reclamar la 

construcció del nou col·lector de salmorres, vella aspiració d’aquest territori que no 

es pot demorar en el temps. 

Cal doncs un gran consens municipal i comarcal per tal d’anar de minimitzar els 

efectes negatius que provoca aquesta activitat, i que en aquest sentit ha de 

treballar el Govern de la Generalitat i els ajuntaments afectats.  

Entenem doncs que l’empresa ha de poder continuar amb els seus plans 

d’expansió, reordenació i inversió, condicionats a presentar un pla de restauració 

dels runams.  Considerem vital l’aprovació i l’aplicació d’aquest pla, en un termini 

d’execució proper en el temps que ha de permetre el previst cessament ordenat de 

les extraccions de potassa a Sallent, l’eliminació en primera instància del runam de 

la Botjosa i la restauració del runam del Cogulló.  

Atès que aquests grups municipals donem suport a l’activitat minera a la nostra 

comarca, però que també som conscients dels efectes negatius que provoca 

l’activitat minera al medi natural i a les persones, se sotmet a consideració del Ple 

l’aprovació dels següents ACORDS: 

Primer.- Que l’Ajuntament d’Artés dóna el suport als treballadors i sindicats per la 

continuació de l’activitat minera. 

Segon.- Respectem totes les decisions judicials, i l’Ajuntament d’Artés enten i 

comparteix el sentit general de la sentència judicial que deixa de manifest el 

problema i il·legalitat de l’emmagatzematge del runam salí i les seves 

conseqüències ecològiques.  



Tercer.- Demanem a l’empresa Iberpotash que continuï en la definició, l’aprovació i 

aplicacions de plans que permetin la disminució dels efectes negatius que provoca 

l’activitat minera al Bages,  i en especial sol·licitem a l’empresa Iberpotash un pla 

per la restauració dels runams salins. 

Quart.- Demanem la construcció del nou col·lector de salmorres on les empreses 

usuàries es facin càrrec del projecte i del seu manteniment. 

Cinquè.- Donar traslladat d’aquest acord a l’empresa Iberpotash, al Govern de la 

Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol i al Congrés dels 

Diputats.” 

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que des del grup de la CUP, tot i 

que hi troben a faltar el punt principal on es demanava la fi dels abocaments i 

l’actualització dels sistemes d’explotació a sostenibles, hi votaran a favor. Afegeix 

que estan en favor de defensar la continuïtat de l’activitat minera , però això només 

pot ser possible complint la normativa i la legalitat, ja que mentre no s’aturin els 

abocaments il·legals hi ha el risc que l’empresa rebi noves sentències en contra. Tot 

i que creuen que s’hauria de demanar que finalitzessin els abocaments veuen els 

acords són coherents i per aquest motiu votaran a favor. 

El Ple, Per unanimitat, va aprovar aquesta Moció. 

 

 

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013 

 

Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener 

de 2013, i trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Aprovar el Resum numèric següent: 

010 Artés Població total a 01-01-2013   5.607 habitants 

 

 

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET 

 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 

l’Ajuntament d’Artés en forma part com a ens consorciat. 

 

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 

de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 

al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 

d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 



Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 

estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 

notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, 

amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament 

l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 

mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 

termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes 

corresponents”. 

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals 

catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 

Consorci. 

• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 

voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 

Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 

segons el règim actual. 

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat 

i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 

comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 

s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que 

s’estan desenvolupant.  

3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 

territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la 

composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que 

el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 

4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 

corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 

modificacions normatives. 

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 

s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables 

als Consorcis. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 

òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 

mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 

d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts 

proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 

mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo 

al Ple de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S: 

Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local 

Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de 

novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 

Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 

coneixement i efectes escaients. 

El Ple, per unanimitat i amb el quòrum suficient, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

DONAR COMPTE INFORMES TRESORERIA PRIMER, SEGON I TERCER 

TRIMESTRE 2013 

 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor 

dóna compte dels informes corresponents al primer, segon i tercer trimestre del 

2013 sobre el compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al 

pagament de les obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple es dóna per assabentat dels informes trimestrals redactats per Intervenció i 

corresponents als primer, segon i tercer trimestre del 2013. 

 

 

APROVACIÓ PRESSUPOST 2014 I PLANTILLA 

 



“Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per la Comissió d’Hisenda 

per a l’aprovació del pressupost municipal 2014 i la plantilla del personal: 

Format el pressupost general d’ aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2014, 

així com també les seves bases d’ execució i la plantilla de personal comprensiva de 

tots els llocs de treball, de conformitat amb l’ establert en els articles 168 i 169 del 

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/88. 

Es proposa al Ple l’ adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal del 2013, juntament amb la 

plantilla del personal al servei de la Corporació, de la forma que es dirà tot seguit: 

Detall que se cita: 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 

Cap. Denominació                        Euros 

 

ESTAT D’INGRESSOS 

I Impostos  directes     2.143.200,00    

II Impostos  indirectes         10.000,00  

III Taxes  i  d'altres ingressos     1.024.425,00 

IV Transferències  corrents     1.253.000,00 

V Ingressos  patrimonials          22.000,00 

VII Transferències de capital                    284.218,00 

IX Passius financers            160.615,00 

 Total   ingressos      4.897.458,00 

ESTAT DE DESPESES 

I Despeses  de  personal     1.967.988,91  

II Despeses  en  béns  corrents  i  serveis   1.807.841,89  

III Despeses  Financeres           12.300,00  

IV Transferències  corrents        203.614,29  

VI Inversions  reals         765.573,80 

VII Transferències de capital                   0,00 

IX Passius  financers      140.139,11  

 Total despeses       4.897.458,00  

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ 

A) Funcionaris de Carrera 

Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 

1 Secretari – A1 

1 Interventor (vacant) – A1 (agrupada amb Navarcles coberta interinament) 



1.- Escala d'Administració General 

1.1 Subescala Administrativa 

2 Administratiu – C1 

2.- Escala d'Administració Especial 

2.1 Subescala Serveis Tècnics 

1 Tècnic superior: Arquitecte –A1 a temps parcial (vacant) 

1 Tècnic superior: Enginyer –A1 a temps parcial (vacant) 

1 Tècnic mig: Arquitecte tècnic aparellador – A2 a temps parcial (vacant) 

2.2 Subescala Serveis Especials 

2.2.1 Classe Policia Local i els seus Vigilants 

 1 Caporal de Policia local  – C2 

 6 agents de policia local ( 4 vacants) – C2 

B) Personal laboral 

De caràcter permanent 

1 Encarregat Brigada de manteniment 

2 Oficial de 1era categoria de la brigada de manteniment ( 1 vacant) 

1 Administratiu 

4 Auxiliar Administratiu ( 2 vacants ) 

4 Peó manteniment ( 2 vacants) 

1 Auxiliar biblioteca  (vacant)  

1 Treballadora Social (vacant) 

1 Educadora Social ( vacant) 

1 Insertora Laboral ( Vacant) 

2 netejadores edificis municipals (1 vacant) 

1 Conserge Escola Pública Dr. Ferrer ( vacant) 

De caràcter temporal 

2 Socorristes Piscina 

2 Taquilleres Piscina 

2 Treballadores familiars  

17 Professors de música ( 16 a temps parcial)  

8 Educadores infantils Escola Bressol  

3 Auxiliar Escola Bressol ( 2 a temps parcial ) 

1 Netejadora edificis municipals 

1 Tècnic cultura i joventut 

1 Dinamitzadora a temps parcial 

1 Auxiliar administratiu Escola de Música a temps parcial 

1 Auxiliar administratiu a temps parcial 

C) Personal eventual de confiança 



1 tècnic de suport a regidories ( a temps parcial ) 

Segon.- Que el pressupost de referència i la plantilla de personal d’ aquest 

ajuntament s’ exposi al públic pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci inserit 

en el Butlletí Oficial de la Província i el tauler d’ anuncis de la Casa Consistorial, als 

efectes de presentació de reclamacions, assenyalant-se expressament que si no es 

produeixen reclamacions durant el període d’ informació pública, es considerarà 

definitivament aprovat el Pressupost municipal per a 2014 i la plantilla de personal 

al servei de la Corporació. 

Tercer.- Remetre còpia de la Plantilla a l’ Administració de l’ Estat i de la Comunitat 

Autònoma. 

No obstant, el Ple, amb major criteri, decidirà.” 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, abans de passar la paraula a la regidora 

d’hisenda, explica que els canvis que hi ha són a causa d’unes propostes del grup 

de la CUP i que fan referència als Serveis Socials on hi havia una partida de 

35.000,00€ i d’aquest import s’agafaven 10.000,00€ que passaven a una partida 

específica que s’anomena Serveis a les persones. Aquest és un dels canvis més 

importants que s’han fet. Un altre dels canvis correspon a un conveni que ja fa 

temps havien parlat la regidora de Medi Ambient i el Consell Comarcal i que feia 

referència a l’agència de l’energia i com que no estava comptabilitzat en el 

pressupost el vam haver d’incloure i l’import es va manllevar de la partida del 

servei de recollida. 

 

-La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica una mica el genèric de tots els 

capítols que formen part del pressupost de l’Ajuntament. 

El Pressupost d’ingressos i despeses que es presenta pel 2014 puja un total de 

4.897.458,00€, això, respecte l’exercici 2013, representa un augment de 

38.533,34€ 

Pel que fa a les despeses que es contempla fer front i les partides que són 

necessàries per dur a terme el compliment de les necessitats del nostre municipi i 

generals de l’Ajuntament, hi ha la partida de personal que es manté respecte l’any 

2013, tot i que puja un 1,3%, el qual correspon bàsicament a triennis dels 

professors de l’Escola de Música i també pel fet que es contempla un nou projecte 

de PILA. En aquest capítol també es contempla la funcionarització dels serveis 

tècnics, la qual ja es contemplava també l’exercici 2013. 

En el capítol segon, que correspon a les despeses de béns corrents i serveis, es 

produeix un augment significatiu de la despesa, aquest augment s’ha previst que 



seria del 13% i la causa ha estat el canvi de sistema de gestió de la recollida de 

residus. 

El capítol tercer, que correspon a les despeses financeres, es redueix respecte 

l’exercici 2013 a causa de la disminució de deute viu a llarg termini a 31 de 

desembre de 2013. 

El capítol IV, de transferències corrents, disminueix respecte el 2013 en 

aproximadament un 24%, ja que es produeix una reducció significativa en el capítol 

de transferències a l’abocador causada pel canvi de gestió de residus que es 

contempla. 

En el capítol d’inversions reals cap destacar diverses tipologies d’inversions, unes 

inversions necessàries pel funcionament dels serveis en general, com són els 

materials inventariables de l’Ajuntament, d’altres edificis municipals, dels equips 

informàtics i les maquinàries diverses. També hem parlat de les inversions que es 

contemplen finançades per Xarxa Barcelona com és la millora de l’eficiència 

energètica de la Sala 2 de Gener, una inversió que preveiem que serà finançada pel 

programa del PUOSC i que és la remodelació de la plaça Catalunya i altres 

inversions que estan vinculades al que és la reforma de l’antic Escorxador, a 

l’adequació del pavelló i a l’enllumenat del c. Montserrat. 

Finalment, el capítol de Passius Financers es manté respecte l’exercici 2013, a 

l’incloure la previsió de concertació amb Diputació Barcelona d’un préstec de Caixa 

de crèdit durant aquest 2014. 

Pel que fa als ingressos, s’ha pressupostat amb prudència, per tal d’evitar les 

possibles tensions de tresoreria i poder seguir realitzant els pagaments a 35/40 

dies, que és el que s’hauria d’intentar seguir mantenint. 

En relació als ingressos vinculats als impostos directes, cal destacar l’augment de la 

previsió de l’IBI respecte el 2013 és un 6%, ja sabeu que l’IBI queda afectat pel 

manteniment del tipus impositiu marcat al Reial Decret que va aprovar l’Estat en 

matèries urgents pressupostàries, i també augmenta la provisió d’impostos com 

poden ser les plusvàlues com a conseqüència del bon comportament que han tingut 

en l’exercici 2013. 

Pel que fa al capítol segon, el qual fa referència als impostos indirectes, es preveu 

que baixin el 2014, ja que no es creu que hi hagi una recuperació del sector de la 

construcció. 

El capítol tercer, les taxes i ingressos es mantenen perquè les taxes no es van 

aprovar en el Ple que van passar. 

En referència al capítol quart, el qual correspon a les transferències corrents, està 

format bàsicament per la participació municipal de tributs a l’estat i que representa 



un 71% de la previsió d’ingressos d’aquest capítol, i aquest any no experimenta cap 

variació respecte el 2013. 

Cal destacar el descens iniciat en pressupostos anteriors de les subvencions 

corrents atorgades per altres administracions públiques, entre les quals caldria 

destacar la subvenció del departament d’ensenyament per als centres municipals  

Llar d’Infants i Escola de Música que, enguany, pel curs 2013/14, no es preveu que 

se subvencionin aquests tipus d’ensenyament, i, al mateix temps, hi ha la previsió 

de reducció d’un 4% de les subvencions del programa Xarxa-Barcelona de la 

Diputació de Barcelona. 

Tot i així es preveu un augment en els ingressos de la devolució del cànon de 

l’Agència de residus, atès el canvi que hi haurà en el sistema de gestió de residus. 

El capítol cinquè, d’ingressos patrimonials, es manté estable a l’alça respecte l’any 

2013, a causa dels nous cànons a favor de l’Ajuntament per les concessions del bar 

del pavelló i del centre cívic. 

En el capítol setè de transferències de capital es recull la previsió del 2014 de 

l’atorgament de subvencions finalistes per les inversions de Xarxa de la Diputació 

de Barcelona i el PUOSC de la Generalitat. 

Finalment en els capítols sisè i novè d’alienació d’inversions reals i passius 

financers, es preveu la concertació d’una operació de crèdit caixa de la Diputació 

per cofinançar la inversió de xarxa de millora de l’eficiència energètica de la Sala 2 

de Gener i la reforma de l’antic escorxador. 

Com a conclusió, podem dir que aquests pressupostos s’ajusten a la legalitat, 

complint formalment amb el contingut explícit en els articles 62 del Reial Decret 

2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de les hisendes locals. Afegeix 

que són uns pressupostos que aposten per la millora del municipi, en definitiva que 

són en benefici dels ciutadans. Són uns pressupostos que intenten mantenir-se en 

la línia iniciada ja en els darrers anys, en relació al tema de la sostenibilitat de 

l’enllumenat públic, també s’actuarà en relació a la sala 2 de gener i el c/ 

Montserrat. Són uns pressupostos que intenten millorar l’accessibilitat, l’adequació i 

la seguretat dels espais públics oberts com és el cas de la pl. Catalunya i també 

d’edificis municipals com poden ser l’antic escorxador i el pavelló. Aquests 

pressupostos també contemplen unes actuacions destinades directament als 

ciutadans que estan patint més dificultats en aquests moments, per aquest motiu la 

partida corresponent a Serveis Socials se segueix mantenint amb els augments 

vinculats a l’execució del 2013 i els plans d’inserció laboral augmentaran. Per tot 

això, considerem que són uns pressupostos pensats per a les persones i pel bon 

funcionament del municipi. 

 



-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que no els han fet arribar el 

pressupost definitiu perquè han volgut esperar fins l’últim moment per si hi havia 

algun canvi. Afegeix que l’Interventor ja farà arribar el document definitiu a 

tothom. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí demana si se’ls pot fer arribar amb algun 

format diferent al pdf. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que no hi veu cap problema. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí explica que “segurament ara és el moment de 

dir quin és el nostre sentit del vot en l’aprovació dels pressupostos que guiaran les 

actuacions municipals el proper 2014. Per nosaltres aquesta votació no és aïllada de 

l’activitat ordinària de l’ajuntament i del treball continuat amb l’equip de govern. 

Per nosaltres donar suport a uns pressupostos és aprovar una forma de fer, un 

camí traçat al llarg de tot l’any. Per aquest motiu deixeu-me fer una breu pinzellada 

de com valorem l’actuació d’enguany.  

Si bé nosaltres sempre hem mostrat la voluntat de treballar en positiu pel municipi, 

hem vist en diverses ocasions una distància important amb la forma i les decisions 

de l’equip de govern. Es pot dir que al tractar-se de grups diferents és normal, i en 

part és així si parlem per exemple de prioritzar una obra o una altra. Però el que 

més ens inquieta no és quina obra es realitzarà, el que més ens disgusta és la 

forma de fer. Segurament això no es pot quantificar, i per tant en uns pressupostos 

no es pot contemplar.  

Posaré un exemple força recent:  

És referent a la contractació o el tracte vers el personal de l’Ajuntament, una 

queixa que nosaltres ja vam deixar palès no fa massa en un Ple. En aquell prec, 

comentàvem que a parer nostre s’estava actuant d’una forma poc transparent en la 

contractació municipal, i posàvem sobra la taula les reflexions que ens ho feien 

pensar. Al cap d’un temps de no trobar resposta, vam veure com el que nosaltres 

havíem pronosticat es complia. En aquell prec també dèiem que s’havia acomiadat 

a una treballadora de forma improcedent, i el temps i un acord judicial així ho ha 

acabat constatant. Ara s’està a punt de signar un conveni amb Avinyó per una 

coordinadora de serveis socials, del qual encara no hem vist l’esbós de l’acord i on 

nosaltres ja hem expressat que la formula de contractació no ha estat gens 

transparent. 



Per fer justícia a la veritat, recentment hem vist un canvi en la contractació dels 

treballadors, on se’ns ha convidat a formar part en l’elaboració dels nous 

contractes. Però evidentment això no treu el que ja s’ha fet malament. 

Amb aquest exemple volem deixar constància que el camí d’aquest any amb l’equip 

de govern no ha estat un camí de roses. Sabem que governar en minoria és difícil, 

però també és cert que ho van voler vostès. Nosaltres fa un any i mig els vam 

oferir un pacte estable, i vostès el van rebutjar sense arribar a entrar a negociar. 

En aquell moment vostès van decidir que a nosaltres ens tocava fer oposició.  

Pel que fa als pressupostos, el nostre punt de partida ja el vam anunciar el passat 

Ple municipal on vam valorar la no aprovació de les ordenances. Allà ja vam alertar 

que per començar a negociar el nostre vot favorable als pressupostos, seria 

important recollir alguna de les nostres esmenes que van rebutjar amb els vots de 

la CUP en els pressupostos del 2013. Dons bé, en la seva proposta de pressupostos 

no van tenir en compte cap de les nostres esmenes.  

Tot i així, nosaltres vam estudiar la seva proposta, i els hi vam fer saber la nostra 

valoració d’algunes partides.  

En concret els hi vam demanar de retirar la partida d’inversions referent a la 

reforma de l’antic escorxador. Al tractar-se d’una partida que anticipa una decisió 

pressa només per vostès per fer-hi una sala polivalent. En el fet de demanar retirar 

aquesta partida també hi juga un paper important la futura ubicació de la Comissió 

de Reis, que a hores d’ara encara no sabem on s’ubicaran.  

Aquests diners resultants de deixar de fer aquestes inversions a l’antic escorxador 

demanàvem que es fessin servir per a condicionar el pis superior de l’Ajuntament, 

que està en molt males condicions. 

En inversions també vam demanar ampliar la partida de les inversions al cementiri, 

on vam demanar que fos de l’import resultant del que s’ingressa per taxes menys 

les despeses de manteniment. En part hem vist com s’ha augmentat aquesta 

partida. 

Sense entrar gaire més en inversions, només recordar algunes de les inversions 

que hem anat demanant cada any, com arreglar l’entorn de Cal Sitjes així com la 

façana o adequar la Plaça Sant Pelegrí.  

Pel que fa a altres partides,  

- Vam demanar augmentar els plans d’ocupació, cosa que celebrem que se’ns 

hagi fet cas. 

- També vam demanar crear una partida per poder fer una nova plana web 

per la RTVA. L’actual presenta moltes limitacions com poder ser consultada 

amb algunes tauletes o telèfons mòbils. No hem vist que es recollís aquesta 

proposta. 



- Una partida per poder fer possible la retransmissió dels plens municipals, 

que no hem sapigut trobar recollida. 

- Mantenir una partida per la fibra òptica. Creiem que s’ha de prioritzar aquest 

tema i no el veiem recollit. 

I finalment vam demanar que es crees una partida per fer l’avant-projecte 

d’ampliació del Centre Cívic, tal com diuen que es va comprometre. 

 

Tot i aquest detall d’algunes peticions que els vam fer i que majoritàriament no 

s’han contemplat també hi ha unes altres partides que a nosaltres ens preocupen, i 

és referent al canvi de sistema de recollida d’escombraries i neteja viària. En aquest 

cas passem d’un servei  de recollida de residus que ens costava 145.000 a un de 

315.000 Euros. I amb el cas de la neteja viària passem de 77.000 a 123.000.  

En la neteja viària podem entendre en part un augment pel canvi de maquinaria, ja 

que l’actual és molt deficient. Tot i que veiem un increment massa desmesurat. 

En el cas del porta a porta, volem deixar constància una vegada més que no 

compartim el procés que han seguit. En els passats pressupostos, els que estan 

vigents aquest any, ja contemplaven poder fer part de l’exercici amb aquest 

sistema i ja en aquell moment vam demanar poder fer una consulta popular. I 

demanàvem fer una consulta no per impedir que prosperes aquest sistema sinó per 

implicar a la gent en aquesta pressa de decisió tant important i transcendent.  Fins i 

tot enteníem que si l’equip de govern considerava de fer una campanya a favor 

d’aquest sistema era del tot legítim. Però no ho han volgut fer i un any més veiem 

com es reflecteix de nou aquesta partida. El que ens preocupa és el sistema 

d’ingressos. En l’actual es recaptava la totalitat del cost via ordenança i la del porta 

a porta obra una variable que és el que ens compensaran via cànon, que hauria de 

ser un 50% aproximadament. Ens preocupa que en un futur aquest 50% no l’hagi 

d’acabar aportant els artesencs. En aquest sentit demanem que com a mínim es 

faci un contracte de pocs anys a fi de poder revisar i ajustar el sistema. No deixem 

hipotecat el poble. 

A mode de conclusió, celebrem la bona salut econòmica que es desprèn d’aquests 

pressupostos, i creiem que aquest fet s’hauria d’haver vist més en l’aspecte de la 

reactivació econòmica. Calen apostes decidides per intentar reduir l’atur.  

Ja he avançat que la nostra votació és un vot de valoració de l’any en curs i no 

estrictament la valoració dels números que ens presenten. En aquest sentit el 

nostre vot serà negatiu. Esperem que el treball durant el proper any ens pugui fer 

acostar i fer que la tònica de treball sigui la correcte, la que necessitem per poder 

fer possible un Artés ple de reptes.” 

 



-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer , a continuació, fa la següent exposició: 

“Bona nit, només d’entrada, informar que la Cup Artés votarà a favor d’aquests 

pressupostos. I votarem a favor d’aquests pressupostos tenint a la balança 

elements que ens podrien fer decantar cap a un SíSí, elements que ens podrien fer 

abstenir i altres que ens podrien haver fet decantar per un no. 

Anem a concretar aquestes paraules amb argumentacions: 

En primer lloc podríem haver votat un no perquè entenem que aquests 

pressupostos estan lligats de mans i peus. L’interventor de l’Ajuntament avalua els 

diners dels que disposarem durant l’any, i per tant aquest és el topall.  

Podríem d’alguna manera fer augmentar aquest topall si des de l’Ajuntament o des 

de l’Equip de govern es tinguessin més projectes? Sí! Com? Augmentant els 

ingressos de les ordenances.  

Des de la CUP, des de que vam entrar, observem que a l’hora de fer els 

pressupostos sempre falten diners, però a l’hora d’aprovar les ordenances ens sap 

greu fer pagar a qui més té. Entenem que aquest és un dels canvis de model de la 

societat que ens hem de començar a ficar al cap el més ràpid possible, es tracta de 

repartir les riqueses perquè actualment sembla que l’únic que repartim és el deute 

dels bancs. 

Nosaltres creiem necessària una revisió de tots aquells impostos o taxes com l'IAE, 

les plusvalues, icios, impostos que podrien fer pagar a qui més té i així engegar 4 o 

5 projectes amb un format semblant a l’OMPLE on al final els beneficiats acabem 

sent les persones. 

Amb això volem dir que a la llarga o a la curta el que ens hem de plantejar és el fet 

de que ordenances i pressupostos no estiguin tant deslligats ja que un condiciona a 

l’altre. 

I quan diem que estan lligats de mans i peus ho diem perquè en bona part, els 

ingressos també provenen de la Generalitat i com que diuen que estem de crisi, les 

retallades sempre es dirigeixen cap als mateixos, els més dèbils, els de baix. Des 

del nostre punt de vista la Generalitat ens acaba collant per culpa de tercers, 

aquesta crisi no l’hem provocat des d’Artés, no l’hem provocat les persones, 

aquesta crisi l’ha provocat el capital, aquesta crisi ens fa pagar un deute entre tots 

que és il·legítim, que és dels bancs, i ens acaba perjudicant a totes. 

Per altra banda podríem abstenir-nos perquè aquests no són els nostres 

pressupostos, no són els nostres projectes, i perquè entenem que aquests són uns 

pressupostos tècnics, amb pocs elements per a fer canviar el rumb del municipi. 

Perdó n’hi ha un el porta a porta.  

No són els nostres pressupostos perquè nosaltres defensem #Sísí doblement la 

municipalització dels serveis bàsics.  



En primer lloc perquè entenem que és l’Ajuntament qui ha de tenir el control 

d’aquest servei i qui no pot derivar excuses cap a tercers que s’estan enriquin a 

costa d’un servei bàsic. Que un servei bàsic no ha de servir per a treuren benefici 

econòmic de ningú. 

En segon lloc perquè la realitat ens demostra que municipalitzar és el camí a 

seguir, perquè de moment el servei de jardineria que es va atorgar a una empresa 

de d’instal·lació de fanals no és que estigui massa de bones amb el treballador que 

l’ajuntament ha de trucar però a qui no pot donar ordres. 

Per altra banda també s’ha donat el servei de neteja dels centres educatius, a una 

empresa que va anar molt a la baixa, però ara no pot pagar als treballadors, i 

l’Ajuntament ha traspassat aquesta responsabilitat, i ara són els i les treballadores, 

la gent de carrer la que en surt perjudicada.  

I avui mateix veiem encara més clar que els serveis bàsics han de ser públics, amb 

l’augment d’un 11% de la tarifa d’electricitat. Hi ha coses que no tenen sentit, i 

mentrestant uns especuladors segueixen jugant amb nosaltres.  

També ens haguéssim pogut abstenir perquè partim d’uns pressupostos de l’any 

2013 on vam arribar a un acord amb una sèrie de punts, i si som francs, la majoria 

estant pràcticament fets, però l’acord era per complir-los tots de pe a pa i això no 

s’ha acabat de complir. Encara esperem ser coneixedors del cens d’immobles de 

l’església, encara esperem veure els bancs d’articles neonatals i el d’ajudes 

tècniques, encara esperem veure els patis oberts, encara esperem veure les 

condicions d’ús dels espais esportius, encara esperem que es materialitzin 

polítiques municipals d’habitatge (i l’acord amb catalunya caixa no ens serveix) 

però fem un esforç d’empatia i entenem que pràcticament tots els punts de l’acord 

s’han i s’estan treballant, i que per tant no tardarem més de 3 dies a veure la 

primera part de la moció de patis oberts concretada, ahir mateix es va acabar de 

concretar la retirada del monument als caiguts 38 anys tard, esperem no tardar a 

veure la divulgació dels bancs d’articles neonatals i d’ajudes tècniques on ja s’ha 

arribat a l’acord amb l’ajuntament d’Avinyó, el dia 17 de gener seguim informant 

dels problemes dels agrotòxics,... 

Però per altra banda també hem entès que aquests pressupostos els podíem votar 

a favor perquè egoistament ens serveix per anar complint el nostre programa, amb 

l’aprovació d’aquests tercers pressupostos estem intentar acabar de complir un 

programa electoral molt realista que vam presentar, i amb això demostrem també 

que no demanàvem piscines cobertes, ni projectes que serveixin per a seguir 

malbaratant els diners públics, sinó que el que estem plantejant poc a poc és un 

canvi de model, una transformació social i retornar a una democràcia real, on la 

transparència, el respecte per l’entorn,... 



I demostrant també que una altra manera de fer política és possible, que des de 

l’oposició també es pot ser constructiu. 

Però quin granet de sorra hem intentat aportar en aquests pressupostos? 

- Reforçar el projecte OMPLE 

- Iniciar el procés per a la Municipalització de l’aigua 

- Enfocament dels PILA 

- Fer transparent la partida de “Protocol”. 

- Crear la partida “Projecte serveis a les persones” obert amb una dotació de 

10.000 euros. Per la nostra part portàvem a sobre la taula un projecte per a 

atendre a les persones amb dependència i a les famílies que hi ha de 

conviure.   

- Fer constar a les bases d’execució l’obligatorietat de realitzar una audiència 

pública per explicar al conjunt de la població el present pressupost.  

- Fer constar a les bases d’execució que cal presentar trimestralment 

l’execució del pressupost.  

- Així mateix, incloure en la partida de participació ciutadana la funció de 

realitzar un pressupostos participatius de cara al 2015 

Aclariments : 

Tenim el compromís de treballar el projecte de l’escorxador de manera 

participativa, amb entitats i veïnat. Que la comissió de reis no es quedi a l’estacada. 

Tenim el compromís de l’equip de govern per tirar endavant el Porta a porta 

Tenim el compromís de l’equip de govern per desenvolupar les millores del parc 

sorgides de forma participativa. 

Reforcem projectes i augmentem participació i transparència. 

Després de veure tots aquests pros i contres, l’assemblea de la CUP, tot i que no 

per unanimitat, vam decidir votar que sí.  

 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon al grup de CIU que les contractacions 

es fan a l’Ajuntament de forma correcta. En relació a l’acomiadament del qual 

parleu es va realitzar seguint la modificació de plantilla que hi va haver i que com 

Alcalde va rebre l’assessorament adequat dels serveis jurídics corresponents i es va 

portar a terme tal com s’havia de fer. 

Pel que fa a la persona contractada per l’Ajuntament d’Avinyó, diu que ja s’ha posat 

d’acord i que parlaran amb la persona en qüestió, tot i que les necessitats d’Artés 

són molt similars a les d’Avinyó, però també es cert que cada municipi té alguna 

particularitat diferent.  La contractació d’aquesta persona ha sigut a través de 



l’Ajuntament d’Avinyó  i, personalment, tinc plena confiança amb la Secretària 

d’Avinyó i el tribunal encarregat de la selecció i aclareix que l’Ajuntament d’Artés no 

ha intervingut en aquesta selecció en cap moment. Explica que es van presentar 

vint-i-una persones en el procés de selecció per aquest lloc de treball. 

Pel que fa a les ordenances fiscals, diu que, evidentment, els va saber greu no 

poder aprovar les ordenances, i que és cert que tothom va fer un esforç per poder 

arribar a un acord i que tot hi estar a punt d’arribar-hi no va ser possible aprovar-

les. 

En referència a la Comissió de Reis, l’Alcalde diu que no tenen cap intenció de 

deixar aquesta o alguna altra entitat a l’estacada. Però els recorda que l’edifici on hi 

ha aquesta entitat necessita una inversió per millorar la seguretat i complir la 

normativa corresponent com a edifici municipal i un cop toqui definir els usos del 

local es crearà una comissió amb les entitats del poble que hi vulguin participar i 

també s’intentarà implicar a tots els veïns que es pugui i explica que és possible 

que aquest projecte es desenvolupi entre el 2014/2015. 

En relació a la inversió del pis de dalt de l’Ajuntament, diu que és veritat que hi ha 

una manca d’espais però que abans de fer res cal saber quines necessitats hi ha i 

quin ús es vol donar als diferents espais. Afegeix que, si cal, també es pot utilitzar 

altres espais com és la Cruïlla d’Entitats. 

Quant al tema d’inversions al Cementiri, ja en l’exercici anterior hi havia la intenció 

de fer-hi uns lavabos públics, un magatzem i una sèrie de millores en el rec i altres 

temes. Aquesta partida s’ha incrementat per tal d’intentar realitzar la inversió amb 

el que es recapta, però tot i així és possible que falti partida. Hi ha moltes coses 

que les farà la brigada municipal i per aquest motiu no es pot quantificar 

exactament. 

La web de la televisió d’Artés i la partida que correspon a la retransmissió de plens 

municipals, diu que aniria a la partida de protocol, excepte la compra dels equips 

que s’inclouria en inventariable i millores a la Sala de Plens.  

Tant el grup de Convergència, com la CUP, com nosaltres mateixos estem disposats 

a apostar pel programa SOC (Plans d’ocupació de la Generalitat i amb contractació 

a través del Consell Comarcal), ja l’any passat la Generalitat no va treure cap Pla 

d’Ocupació i, aquest any, a 30 de desembre començaran tres persones dins el 

programa PILA, al personal de la brigada. En noves convocatòries del PILA es 

poden plantejar diferents serveis, i fins i tot es podria contractar persones que 

tinguessin coneixements en la creació de pàgines web o altres necessitats. 

En relació a l’avantprojecte del Centre Cívic, cal dir que correspon a una petició que 

va fer l’Esplai de l’Amistat i, en aquest tema, com Alcalde només vaig demanar que 

els quatre grups polítics poguéssim dir-hi la nostra. Parlar-ne i si es considerable 



viable fer un estudi i una memòria de conceptes i alternatives que hi poguessin 

haver. 

Pel què fa a la recollida de residus, el canvi de sistema és una aposta que ja venia 

derivada de l’any passat, però aquests processos són lents, tot i que s’ha intentant 

anar el més ràpid possible i ara ja estem en un punt que considerem que es 

possible portar-lo endavant. A més hem aconseguit una subvenció de l’Agència 

Catalana de Residus, que ens han atorgat 26.000,00 euros per la compra de 

material per la implantació del “porta a porta”. Això ens demostra que des de la 

Generalitat també veuen bé aquest projecte. En aquests moments, el tema de 

residus està subvencionat, més endavant potser no ho estarà. Aquest servei 

s’adjudicarà mitjançant concurs i serà per un període de quatre anys, amb una 

pròrroga de dos anys més. Afegeix que cal aprofitar els cànons de retorns que fa 

l’Agència en aquests moments, tot i que no s’ha d’oblidar que, en el futur, es 

pagarà per generació de residus. 

En relació a les subvencions de l’Escola Bressol i l’Escola de Música, diu que no 

compten amb subvenció de la Generalitat i això vol dir que aquests serveis 

acabaran repercutint a tots els artesencs. No sabem en què haurem de comptar, ni 

com serà el conveni 2013/2014. Aquest tema és preocupant perquè fa referència a 

educació i com Ajuntament sempre hem apostat per aquest tema. 

En serveis socials també s’hi està posant tot l’èmfasi necessari i són unes partides 

que no estan tancades. Ja que la majoria de modificacions de crèdit que es porten a 

terme corresponen a la partida de Serveis Socials. 

Finalment diu que està satisfet de com s’està treballant fins ara, i que igual que la 

CUP també poden dir que estan complint el seu programa. Afegeix que totes les 

aportacions, tant les de la CUP com les de CIU vol que segueixin essent el màxim 

de participatives, que estan disposats a continuar treballant plegats, intentant 

buscar aquest equilibri necessari per conduir endavant el nostre municipi. Poder 

aprovar els pressupostos 2014 és un gran pas i dono les gràcies al grup de la CUP. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que la introducció del grup de 

Convergència no deixen de ser, una vegada més, les mateixes frases que van 

utilitzar l’any passat. Diu que ja sap que no els sembla correcte la forma i el tracte 

de l’Equip de Govern però creu que ho diuen sense fonament. Afegeix que si que 

s’han fet les reunions de les noves contractacions però si que agrairia als grups i 

especialment al de Convergència que quan hi ha un termini per a la modificació 

d’un contracte es compleixi, ja que sinó a vegades cal tornar a començar el procés. 

Afegeix que ja es fan les reunions necessàries i que cal complir amb els terminis 

que es donin, ja que d’altra manera els temes s’allarguen de forma indefinida. 



En relació a la plaça Sant Pelegrí, diu que li sembla que en la reunió que es va fer 

no en van parlar.  

A la CUP, aclareix que el treballador de la jardineria no era de l’Ajuntament, sinó 

que era d’una empresa anterior i hi va haver un traspàs entre empreses. 

Finalment, diu que suposa que ningú creu que deixin cap entitat a l’estacada, ni la 

Comissió de Reis ni cap altra i vol deixar constància que s’està treballant per a totes 

les entitats. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campi manifesta que troba molt legítimes les 

intervencions de cadascú. Sobre la Comissió de Reis explica que l’entitat no tenia 

cap coneixement dels treballs que s’estaven fent per tal de disposar d’aquell espai i 

diu que si hi havia alguna intenció perquè l’any vinent deixes d’haver-hi aquesta 

entitat, calia primer parlar amb ells i comunicar-los les intencions de fer allà una 

Sala polivalent, i quan l’entitat estigués reubicada fer-ho públic. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que l’entitat dels Reis ho sabia, que 

fins i tot els van facilitar la clau per anar-hi a fer els amidaments i se’ls va explicar 

que es volia adequar el local a les normes de seguretat vigents i renovar les 

instal·lacions elèctriques. L’Ajuntament parlarà sempre amb aquesta entitat i les 

que sigui necessari. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que s’està parlant de l’adequació 

d’un edifici a mínims, i que es tracta d’un edifici inventariat i que és l’Antic 

Escorxador. Afegeix que la instal·lació elèctrica està destrossada, que l’edifici té 

“uralita”, amiant, i per això s’ha d’adequar. En una reunió de territori es va 

comentar la possibilitat d’endreçar aquest local i ningú va dir res en contra. Diu 

també que la “caseta” de la Casa de Andalucía tampoc reuneix els requisits 

necessaris i que tothom coneix l’informe on s’explica això. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí reclama que se li faci arribar l’informe que fa 

dies que va demanar als Serveis jurídics municipals sobre el compliment de la 

normativa dels equipaments municipals. Afegeix que voldrien saber quins altres 

edificis municipals es troben en les mateixes circumstàncies que la “caseta” 

d’Andalucía. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que és bo saber-ho perquè d’aquesta 

manera saben quines són les inversions prioritàries, diu que la resta d’edificis no 

representen un risc tan alt però tampoc compleixen del tot la normativa.  



 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que hi ha una barreja en la titularitat 

de la “caseta”, entre l’entitat i l’ajuntament. Diu que l’Ajuntament ha de preveure 

l’adequació dels edificis municipals i que no pot preveure l’arranjament d’un edifici 

que no és de propietat municipal. 

 

-El regidor en Josep Camprubí i Salvo recorda que quan van tancar la caseta, ell ja 

va dir que l’edifici de l’Escorxador encara estava pitjor. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa explica que ha parlat amb diversos membres de 

la Comissió de reis i que li han dit que tenien la intenció de plegar. 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que hi ha hagut molts rumors 

però que l’Equip de Govern vetllarà perquè els reis surtin amb total normalitat i, per 

respecte als infants, demana que tothom estigui a l’alçada que pertoca i que quan 

hagin passat les festes, si cal, es poden reunir i parlar d’aquest tema. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que el seu grup actua de forma correcta i 

que són molt sensibles en qüestió de temes infantils, i per aquest motiu aquest 

tema només ha sortit aquí. 

 

Seguidament es procedeix a la votació del pressupost per a l’exercici 2014 i la 

plantilla de l’Ajuntament: 

Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna 

M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i 

Mañosa,  en Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer i Gerard Girbau i 

Fonts. 

Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan 

Babeli i Shawa i na Josefa Montañola i Cortina i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

Vist el resultat de 8 vots a favor i 5 en contra, queda aprovat l’anterior acord. 

 

APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE 

 

A continuació es dóna lectura a la proposta per a la modificació de l’ordenança fiscal 

número 35 regulador del preu públic per a la programació estable de teatre: 

“Antecedents 

Des de la regidoria de Cultura es proposa modificar l’ordenança fiscal número 35 

reguladora del preu públic per la programació estable de teatre. 



Vist l’article 127 en relació amb l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com la resta 

de disposicions legals aplicables. 

ACORDS 

Primer.- Aprovar, de conformitat amb allò establert a l’article 127 en relació amb 

l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, la modificació de l’article 4, del preu públic per la 

programació estable de teatre que a continuació es detallen: 

 SIMPLE ABONATS/SOCIS 

Entrada de 0 a 3 anys Gratuït Gratuït 

Entrada de 3 a 12 anys 3 € 2 € 

Entrada de 13 a 25 anys 4 € 3 € 

Entrada a partir de 26 anys 6 € 5 € 

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat perceptiva, mitjançant la seva 

exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 

Província, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 

examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.” 

Seguidament es passa a la votació amb el següent resultat:  

Voten afirmativament: en Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 

Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 

Carracedo i Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 

Gerard Girbau i Fonts. 

S’abstenen: en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 

Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 

 

 

APROVACIÓ CONVENI  MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENT DE MENYS DE 20.000 

HABITANTS DE LA COMARCA-SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES 

D’IGUALTAT, 2013-2015. 

 

Vista la minuta del conveni marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del 

Bages i els ajuntaments de municipis de  menys de 20.000 habitats de la comarca 

per a l’organització  i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques 

d’igualtat, 2013-2015, i trobada conforme, el ple, per unanimitat,  acorda: 

Primer.- Aprovar el “ Conveni  marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del 

Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a 



l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics” de conformitat amb la 

minuta adjunta  i aprovar les  fitxes i documents per a l’exercici 2013 adjunts. 

Segon.- Facultar  al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació 

necessària per a la formalització de l’anterior acord. 

Tercer.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal  del Bages. 

 

 

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. 46. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa, en relació a les obres que s’estan fent a la 

Cruïlla d’Entitats, demana fins quant està previst que durin. 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que el tancament que s’estava 

arranjant ja està acabat i que ara ja només falta posar a punt la calefacció. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa demana si més endavant es faran més obres en 

aquest indret. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que més endavant s’arranjaran dos 

tancaments més d’aquest edifici. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa demana si no es podien fer totes reparacions al 

mateix temps. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que ha sigut així per una qüestió 

econòmica. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra afegeix que, atès que les vacances de 

Nadal quedaran al mig, gairebé es faran seguides les obres. 

 



-El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana com està el producte turístic “olor 

de tradicions”, el qual involucrava cellers, restaurants i unió de botiguers. Demana 

com està funcionant i quin seguiment s’està fent. 

 

-La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros comenta que, de moment, hi ha hagut 

una visita i que, en aquests moments, s’ha engegat un replantejament per 

promocionar-lo, s’han fet unes etiquetes amb un logo que s’enganxaran als cellers i 

restaurants que formen part del projecte. Es faran uns díptics una mica més 

esquematitzats. Uns díptics que sigui més fàcil de repartir per les botigues i que 

també es puguin deixar en els restaurants. 

També s’han dissenyat unes samarretes i uns globus i un plotter, per portar-ho a 

diferents fires i fer la promoció corresponent d’aquest producte turístic. Tot això 

s’ha fet amb diners que quedaven encara de la partida de turisme. 

El 2014 es farà un calendari amb la tècnica i es buscarà una persona per fer la 

promoció en fires i llocs concrets. També es va recordant en webs turístiques com 

FestaCatalunya, on també inclouran un banner amb el logo del producte. Ja sabíem 

que no era una cosa que esclataria com un boom sinó que era una cosa que 

s’hauria d’anar treballant de mica en mica. 

 

-El regidor en Manel Parreño i Jimenez demana a la regidora d’Hisenda si en les 

properes ocasions quan expliqui el pressupost poden fer servir sempre els mateixos 

termes, ja que enguany els el van passar per partides però l’ha explicat per 

capítols. Afegeix que això els dificulta  poder seguir l’explicació. Diu que potser 

caldria seguir una norma. 

 

-La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros agraeix la petició del regidor en Manel 

Parreño i Jiménez i diu que és cert que és complicat el tema dels pressupostos. Diu 

que ja havia proposat a l’Interventor de fer-ho per temàtiques per tal d’entendre-ho 

millor però, al moment de d’explicar-ho al Ple  ho han hagut de fer de forma 

tècnica, o sigui per capítols. 

 

-El regidor en Manel Parreño i Jiménez aclareix que els aniria més bé tenir els dos 

sistemes. 

 

-El regidor en Josep M. Camprubí i Salvo explica que li han comentat que falten 

senyals lluminosos que indiquin les obres de la ctra. de Sallent a la nit. Afegeix que 

en el carrer Claudi Sala, en el carrer Raval i en tota la zona dels voltants van 



quedar sense aigua el passat dilluns, i que no se’ls va informar de la forma més 

adequada i demana que es transmeti aquesta  queixa a SOREA. 

 

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina explica que una veïna de la ctra. de Sallent li 

ha fet arribar el seu malestar per la dificultat que ha tingut per arribar al garatge. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que es va passar un avís informatiu 

als veïns de la zona, on se’ls explicava que es començaven les obres i que hi hauria 

talls alternatius del trànsit.  

 

-La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si se’ls pot fer arribar el conveni 

que es va signar amb “Cal Gras” d’Avinyó. 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa diu que els el farà arribar de seguida. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues 

hores i cinc minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els 

assistents.  Certifico. 

 

 

 


