
 

 

 

 

 

 

 

Núm. 01/2013 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EXCM. P LE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 17 DE GENER DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia disset de gener de 2013, 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,  n’Elisabet Carracedo i Mañosa i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i els regidors/es 

en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en 

Joan Babeli i Shawa, en Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon 

Fornell i Alsina i na Judith Saus i Moreno, 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 MOCIÓ PER INICIAR EXPEDIENT PER DECLARAR LA CADUCITAT A LA 

LLICENCIA URBANÍSTICA DE CAL FREIXA 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup local de Convergència i Unió, 

que diu el següent: 



 

El 3 de juliol del 2008 l’Ajuntament d’Artés va atorgar la llicencia de construcció al promotor 

Altria 3 S.L per la realització d’una nova edificació a l’edifici de “Cal Freixa” (número d’expedient 

95/2008).  

Aquesta decisió era fruit del compliment per part de l’Ajuntament de la normativa vigent en 

matèria urbanística. Per aquest motiu, i tenint l’informe favorable per part de l’arquitecte 

municipal, la Junta de Govern va aprovar l’atorgament, ja que en cas contrari l’ajuntament 

hauria comès una il·legalitat urbanística que podria haver comportat una gran despesa 

econòmica com a compensació, a part de cometre una il·legalitat. 

La decisió va ser ràpidament criticada fruit del volum de l’edificació de la promoció en qüestió. 

Els partits a l’oposició en aquells moments (GUA i PSC) així ho van expressar als Plens 

municipals. El mateix grup de CiU admetia que no s’ajustava al que era desitjable, però no 

tenien altra sortida que complir amb la normativa. Cal recordar que en l’anterior legislatura 

(2003-2007) la Junta de Govern ja havia admès el volum edificable, en l’atorgament de la 

Cèdula de Qualificació Urbanística. 

És evident que la construcció en qüestió evidenciava una normativa municipal urbanística 

desfasada i no adaptada per afrontar situacions com aquesta. 

Cal destacar que el 2008, Artés i la resta del país, estàvem immersos en la famosa bombolla 

urbanística. En l’actualitat ens trobem just a l’altre extrem, Artés i el conjunt de Catalunya pateix 

una de les crisis més importants, centrada i evidenciada especialment en la construcció.  

Fa més de 4 anys de l’atorgament de la llicència, i fins l’actualitat no s’ha observat cap signe 

que indiqui la voluntat de començar la construcció.  

D’acord amb el que estableix l’article 181 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, el termini per 

començar les obres és d’un any i el termini per acabar-les de 3 anys, a partir de la concessió de 

la llicència d’obres. La llicència caduca si en finir aquests terminis o les pròrrogues 

corresponents, les obres no s’han començat o no s’han acabat. 

Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de l’Ajuntament prendre 

els següents acords: 

1. Iniciar el procés per declarar la caducitat de l’expedient 95/2008 (Llicencia Urbanística 

Cal Freixa) 

2. Iniciar els canvis necessaris en les normes que regulen l’edificació a Artés perquè en 

una nova sol·licitud de llicència urbanística aquesta s’adapti a l’entorn. 

 

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

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER TAL QUE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS EX EMPCIONI LES 

PLUSVÀLUES PER DESNONAMENT 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup local de Convergència i Unió, 

que diu el següent: 



 

PROPOSTA DE MOCIÓ PER DEFENSAR QUE L'AJUNTAMENT D'A RTÉS  EXEMPCIONI  

LES PLUSVÀLUES PER DESNONAMENT. 

El drama que representen els desnonaments sobretot per a les persones més afectades per la 

crisi ens porta a presentar aquesta moció. 

Trobem absolutament injusta la càrrega que suposen els efectes dels desnonaments causats 

pel pagament de la liquidació de la plusvàlua en el cas de la pèrdua de l'habitatge habitual per 

execució hipotecària o dació en pagament. 

Les caixes i entitats bancàries mostren poca consideració  i avancen les execucions sense 

contemplacions a les persones pel que fa als desnonaments a causa de l'incompliment del 

pagament de la hipoteca. 

Per tot això, el grup de Convergència i unió d'Artés proposa al Ple de l’ajuntament d’Artés 

l'adopció dels següents acords: 

1. Que l' Ajuntament d' Artés, en el supòsit que la normativa estatal no exempcioni del 

cobrament de l' impost, assumeixi el cost de la liquidació de la plusvàlua 

municipal a les persones que perdin el seu habitatge habitual per execució 

hipotecària o dació en pagament.  

2. Que l' esmentada subvenció s' atorgui previ informe dels serveis socials municipals 

que avaluïn la situació econòmica del subjecte passiu. 

3. Que l'alcalde de l'Ajuntament d'Artés enviï  una carta a totes les entitats bancàries 

del poble per demanar-los que impulsin les mesures necessàries per evitar 

desnonaments, "ja sigui renegociant les condicions del pagament de la hipoteca o 

dels lloguers, negociant terminis raonables de carència o admetent en la pràctica la 

dació en pagament, dels artesencs afectats.  

4. Instar al Govern de l'Estat perquè introdueixi canvis normatius sobre aquest impost 

tals com la cessió als ajuntaments de les competències sobre aquest tribut, 

actualment de competència estatal. 

5. Per tal de pal·liar els efectes socials dels desnonaments, demanar al Govern de 

l'Estat que estableixi l'obligació legal de reservar als municipis un percentatge 

d'habitatges executats del banc dolent per a institucions socials de la ciutat. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina explica que el seu grup sempre s’ha posicionat contra els 

desnonaments i que per aquest motiu votaran a favor de la Moció. Aprofiten per dir que 

aquesta no és pas la primera Moció que es presenta des de l’oposició i que fa referència a la 

política municipal d’habitatge i els desnonaments. Concretament és ja la tercera. La primera es 

va aprovar el passat mes de febrer i feia referència a una política d’assessorament, seguiment i 

suport al dret a l’habitatge front els desnonaments i afegeix que hi ha alguns dels acords que es 

van prendre encara no s’han portat a terme. El 18 de juny es va presentar una segona Moció 

relativa a la política municipal d’habitatge amb diferents acords que tampoc s’han acomplert, 

com era el d’estipular un protocol municipal i fer difusió del servei d’assessorament i mediació. 

Explica que també van parlar de l’exempció de plusvàlues i a més de recriminar l’incompliment 



 

d’aquests acords a l’equip de govern també volen fer palès els canvis de Convergència, que en 

el Ple del dia 18 es van abstenir sobre una Moció relativa a l’habitatge, al·legant motius que no 

eren estrictament locals. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup no ho veu incoherent. Es van 

abstenir precisament perquè es pogués aprovar, no va ser una negativa a allò que 

presentaven. Però com ja han reiterat diverses vegades, aquelles Mocions on no vegin una 

potestat clara de l’Ajuntament, el seu grup optarà per abstenir-se. Afegeix que l’actual Moció 

obliga a l’Ajuntament a adoptar una sèrie de mesures sobre aquest tema, més enllà de fer 

lectures d’intencions. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa vol deixar constància que quan va entrar aquesta Moció  

la primera vegada, els serveis jurídics de l’Ajuntament van haver de modificar tot el punt núm. 

1. 

 

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

 

 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT DE L COMPROMÍS 

ECONÒMIC DE L’ESTAT AMB EL SERVEI LOCAL DE TELEASSI STÈNCIA DELS 

AJUNTAMENTS 

 

Seguidament, el Grup Unitari d’Artés presenta la següent Moció, que diu el següent: 

Els nostres ajuntaments, amb el transcurs del temps, han ampliat i especialitzat l’atenció que 

ofereixen a la ciutadania en l’àmbit dels serveis socials. Un exemple n’és els serveis de 

teleassistència, un servei de prevenció i atenció social primària que serveix per posar a 

disposició de la gent gran o amb dependència un dispositiu d’alarma que s’activa en cas 

d’emergència o necessitat, les 24 hores del dia. Una de les principals virtuts del servei és que 

permet a les persones usuàries mantenir-se al seu entorn habitual, el que dóna més qualitat de 

vida a molta gent gran, sovint principals usuaris del sistema. Per aquest motiu, els serveis 

locals de teleassistència esdevenen un instrument bàsic per a les polítiques d’atenció a les 

persones i, per tant, la seva continuïtat en el futur és necessària i imprescindible.  

En la prestació d’aquest servei, de la mateixa manera que succeeix en molts d’altres, la 

Diputació de Barcelona hi ha tingut un paper important de coordinació i de finançament d’una 

part del servei, des de la seva posada en marxa l’any 2005. Va ser en aquell any quan la 

Diputació va subscriure el conveni específic de col·laboració entre l’IMSERSO i la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), el que ha configurat el marc de cooperació sota 

el qual s’ha concretat la prestació del servei, juntament amb els ajuntaments. Aquesta 

cooperació s’ha traduït, al llarg dels anys, en un suport explícit per part d’aquestes 

administracions amb els serveis locals de teleassistència. L’IMSERSO, d’una banda, ha 



 

participat d’un finançament, en proporció variable i decreixent amb el temps (la seva aportació 

representava el 48,04% del total l’any 2008; enguany representa el 28,38%, amb un total de 

3.734.239, 24€), però que ha estat clau per a la viabilitat del sistema. Per la seva banda, la 

FEMP ha estat l’encarregada de fer la contractació del servei que ha donat garanties i facilitats 

a les entitats locals interessades en començar a prestar aquest servei d’atenció social bàsica. 

La Diputació i els propis ajuntaments s’hi han compromès aportant una part important del 

finançament, en aquest cas creixent amb el pas dels anys (els ajuntaments feien una aportació 

econòmica del 25% del total el 2008, en l’actualitat del 42%; mentre que la Diputació un 

21,38% el 2008 i en l’actualitat un 29,62%).  

En definitiva, per tant, ens sembla un exemple paradigmàtic d’unió d’esforços i compromisos en 

un àmbit que requereix una especial sensibilitat per part de les administracions públiques. I que 

requereix una atenció especial en temps difícils com els actuals en els quals aquests serveis es 

converteixen en pilars del benestar per a la ciutadania, serveis que són prestats mitjançant 

l’administració més propera a la població, que són els ajuntaments, els que coneixen de 

primera mà les dificultats que pateix la seva gent, i que en aquests moments no poden veure 

perillar l’aportació econòmica que reben d’instàncies governamentals superiors, no poden 

veure perillar el model de cooperació utilitzat fins avui i que tan exitós ha resultat des del punt 

de vista de l’acollida que ha tingut per part de la ciutadania.  

En nombre de serveis, la tendència al llarg dels anys ha estat creixent a la demarcació: 4.868 

serveis l’any 2005, 28.473 l’any 2007, 51.046 el 2009, 61.186 l’any 2011, fins arribar a les 

previsions que aquesta mateixa casa ha fet de cara aquest any, fixant fins a 62.000 el nombre 

de serveis.  

La corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació dels serveis locals de 

teleassistència i, en moments pressupostaris i financers més que delicats i alhora tensos per a 

tots els ajuntaments, com serà també l’any vinent, no podem deixar perdre el compromís de 

cap de les parts que han fet possible el desenvolupament d’aquesta cooperació, tampoc de les 

administracions supralocals.  

Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’aprovació dels següents 

acords:  

PRIMER. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament d’Artés amb la implantació del Servei Local 

de Teleassistència que s’ha dut a terme fins ara. Aquest és un servei que dóna cobertura al 

dret a l’atenció assistencial de les persones grans o discapacitades que es troben en una 

situació d’especial vulnerabilitat en els municipis i que, per tant, és de gran importància i utilitat.  

SEGON. Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament entre 

l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona ha possibilitat la prestació del servei de 

teleassistència a la ciutadania dels municipis de la demarcació. Considerem que aquest model 

és l’adequat i cal prorrogar-lo de cara als propers exercicis, tenint en compte, a més, la pressió 

pressupostària i financera que ja estan suportant els ajuntaments.  

TERCER. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que mantingui el seu compromís, i la 

corresponent aportació pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència per a l’exercici 



 

del 2013. Ja que l’atenció domiciliària permet a milers de ciutadans gaudir d’un sistema de 

prevenció i avís davant d’emergències sanitàries o bàsiques, un servei irrenunciable en els 

nostres pobles i ciutats del segle XXI.  

QUART. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, a l’IMSERSO, a la FEMP i a la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya.  

 

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

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ DEFENSA PENSIONS 

 

Seguidament es dóna compte d’aquesta Moció, la qual es presentada de forma conjunta per 

tots els grups municipals: 

El passat dia 30 de novembre el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei 28/2012 de 

mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social. Aquest decret conté, entre 

altres mesures, la disposició de no revalorar les pensions en la quantia equivalent a la 

desviació entre l’ IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació aplicada a les pensiones a 

principis d’any. Per tant, la decisió del govern espanyol deixa sense efecte el dret a 

l’actualització de les pensions corresponent a l’exercici 2012. L’article 48 de la Llei General de 

Seguretat Social estableix l’obligació legal de revalorar les pensions tots els anys en el 

diferencial entre la inflació interanual registrada a 30 de Novembre (que enguany ha estat el 

2,9%) i l’ increment inicialment previst pel govern a principis d’anys (que va ser de l’1%). En 

conseqüència la pèrdua d’aquest dret suposa perdre l’1,9% de la quantia anual de les pensions 

del 2012, més la seva repercussió en les pensions dels anys següents, pèrdua que encara és 

més elevada a Catalunya, atès que l’ IPC català és més alt.   

 Aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a uns dels col·lectius socials més vulnerables, 

el dels pensionistes. Es una mesura injusta i ineficaç que està intensificant els efectes de la 

crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant a l’activitat econòmica i a l’ocupació. 

En aquest cas, la decisió del govern espanyol equival a retirar 2.000 milions d’euros del 

potencial de consum dels jubilats i pensionistes l’any 2012 i uns altres 2.000 milions al llarg del 

2013, en un moment en el que les pensions de molts pensionistes serveixen per ajudar a les 

necessitats de les seves famílies afectades per l’atur. A més cal recordar que aquesta no és la 

primera mesura que afecta al col·lectiu de pensionistes, molts del quals tenen pensions molts 

baixes, especialment els que perceben les pensions mínimes i les vídues. 

 D’altra banda, es tracta d’una mesura contrària als principis més elementals del dret, ja que 

fins i tot la Constitució en el seu article 9.3 que estableix la irretroactivitat de les disposicions 

restrictives de drets individuals. Les potestats legislatives que te el govern de l’estat no 

permeten establir normes de caràcter retroactiu que limiten drets adquirits a través d’una 

determinada legislació. Es paradoxal que els mateixos que utilitzen habitualment la llei per 



 

defensar determinats interessos dels més poderosos, no dubtin a violar-la quan es tracta de 

col·lectius socials més febles, com ara els pensionistes.   

 Per tot això, les entitats i organitzacions signants d’aquest manifest –Coordinadora de 

Jubilats i Pensionistes de Manresa, Federació d’Ass ociacions de Veïns de Manresa, 

Federació d’Associacions de Veïns del Bages, els pa rtits CiU, CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC 

i els sindicats UGT i  CCOO - ens comprometem a impulsar una campanya en defensa de les 

pensions en el marc de la qual proposarem mobilitzacions al conjunt de la ciutadania. 

Sol·licitarem també als Ajuntament del Bages i al Consell Comarcal que prenguin acords en el 

mateix sentim i facilitarem l’enviament de queixes al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del 

Poble per demanar que promoguin un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret 

28/2012. 

Per tot això, el Ple de la Corporació Municipal, per unanimitat, acorda: 

Primer.-  Expressar el seu desacord amb la retallada de les pensions i amb el Reial Decret Llei 

28/2012 de mesures de consolidació i garanties del sistema de Seguretat Social. 

Segon.-  Adreçar-se al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del 

Poble, per demanar que d’acord amb les seves competències promoguin un recurs 

d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei 28/2012. 

 

 

DONAR COMPTE INFORMES TRESORERIA PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRE 201 

 

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 2012 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 2012. 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Seguidament, per unanimitat, s’aprova la inclusió en l’ordre del dia de l’adjudicació del Bar del 

Centre Cívic: 

 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL EXPLOT ACIÓ SERVEI BAR DEL 

CENTRE CÍVIC MUNICIPAL D’ARTÉS,  MITJANÇANT PROCEDI MENT OBERT 

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte administratiu especial per a 

l’explotació del bar del Centre Cívic Municipal d’Artés. 



 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110 i 157 

a 161 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.  

Vist que la Mesa de contractació ha exclòs del procediment d’adjudicació al senyor Rafael 

Alhama López al presentar dins el sobre núm.3 l’oferta econòmica, la qual cosa comporta 

l’exclusió automàtica de l’oferta presentada segons el què estableix el plec de clàusules 

administratives particulars aprovat per aquest Ajuntament. 

Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que l’oferta 

corresponent al senyor Carles Cornellas Bosoms, que proposa un cànon per a la concessió de 

9.000,00 euros anuals i millores determinades en el plec de clàusules per un import de 

6.150,00 euros i millores addicionals valorades en 14.033,64 euros és la més adequada a 

l’interès públic al haver obtingut la major puntuació després de la valoració de tots els criteris de 

puntuació. 

Vista la classificació efectuada per la Junta de Govern Locals el 10 de gener de 2013, en virtut 

de la qual es va declarar com a oferta econòmicament més favorable la presentada pel senyor 

Carles Cornellas Bosoms per haver obtingut la major puntuació, la qual es detalla a 

continuació: 

CARLES CORNELLAS BOSOMS 19,50 

ALBA BELLERA VIDAL 16,69 

ADELA RUIZ ESTRELLA 10,56 

JUAN ANTONIO CAMARA GARCIA 7,63 

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 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, el candidat 

que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació 

necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de 

clàusules administratives particulars.  

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Adjudicar al senyor Carles Cornellas Bosoms, el contracte administratiu especial per a 

l’explotació del bar del Centre Cívic Municipal d’Artés pel període de dos anys prorrogables fins 

a un màxim de 2 anys, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i els plecs de clàusules administratives tècniques aprovats per 

aquest Ajuntament, pel cànon de 9.000,00 euros anuals, d’acord amb l’article 151.3 del text 

refós de la Llei de contractes del sector públic i d’acord amb les millores ofertades per 

l’adjudicatari. 

Segon.-  Notificar aquest acord a l’adjudicatari 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. 

Tercer .- Requerir a l’adjudicatari 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. 

Quart.-  Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius 

els acords precedents. 

 

 

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. 1/13. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que encara no els pot fer arribar l’estudi 

d’equipaments que es va fer durant la legislatura 2003-2007. Afegeix que hi deu haver algun 

CD però que encara no l’ha trobat. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, sobre el petit incendi a un conducte de ventilació, 

conseqüència de desmuntar la maquinària de l’interior, que hi va haver a la nau d’Hispano 

Tebisa, explica que durant la intervenció dels bombers es va poder veure que allà encara hi 

havia emmagatzemats productes tòxics, també es va veure que durant el període d’inactivitat 

de l’empresa hi ha hagut furts i petits robatoris. Per tot això no es descarta la possibilitat que 

n’hi pugui haver algun altre, amb el perill que suposarien aquests productes tòxics.  Per tots 

aquests motius demana que es prenguin les mesures necessàries per tal que es netegi la 

citada nau. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que, a finals d’any passat, el propietari va dir que 

volia treure tota la maquinària de la nau. Demanarem a l’Enginyer municipal perquè miri si s’ha 

de treure res mes. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana quines mesures s’han pres envers el fet que 

s’hagi tancat el Centre Cívic abans d’hora. Al mateix temps també demana si es va facilitar 

l’inventari del Centre Cívic a totes aquelles persones que el van sol·licitar. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que pel que fa a l’inventari es va ensenyar als 

interessats la part que corresponia a l’última concessió. Atès com ha funcionat aquesta 

concessió, avui ja he encarregat a l’arquitecte tècnic perquè faci un inventari amb fotografies  i 



 

documentat tot el material que hi hagi allà i que sigui de l’Ajuntament. Així de cara a una 

propera concessió, d’aquí o d’un altre lloc, podrem adjuntar l’inventari del material que hi ha. 

Pel que fa al tancament del servei, s’ha intentat agilitzar el màxim possible l’obertura del centre 

amb els nous concessionaris. 

 

El regidor n’Ernest Clotet diu que el problema no rau en quin dia es va tancar sinó en el temps 

que es deixa als usuaris sense aquest servei. Afegeix que no ha vist que hi hagués cap cartell 

on s’informés de la nova obertura. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que encara no se sap quan es podrà obrir, però 

que el dia següent es posarà un cartell explicant que està tancat per canvi de concessionari. 

Aquests han apostat per obrir un cop tinguin en condicions el local. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa parla de la problemàtica dels excrements dels gossos a tot el 

municipi i especialment en llocs com el Parc de Can Crusellas i demana si s’està fent alguna 

cosa per solucionar aquest tema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, tot i que hi ha servei de neteja, l’incivisme de 

la gent fa que els indrets públics no estiguin els condicions que haurien d’estar. S’han fet 

campanyes sobre aquest tema i des de la Policia també s’hi està treballant i en algun cas 

també s’ha fet alguna advertència. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa comenta que en alguns pobles i ciutats es condicionen espais 

per als gossos i demana si es podria fer el mateix aquí. 

 

L’Alcalde respon que no hi ha cap garantia que es facin servir aquests espais, ja que hi ha 

amos que, fins i tot, deixen els gossos deslligats. 

 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa explica que tenen previst portar a terme una campanya 

per fer un recordatori de tot allò que fa referència a la tinença de gossos. Es passarà un díptic 

per totes les cases d’Artés. 

 

El Joan Babeli Shawa, en relació al tema de donar cobertura de wifi als carrer d’Artés, demana 

si  poden explicar en quines condicions es farà i en quin punt es troba aquest projecte. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que aquest Servei no l’ofereix l’Ajuntament sinó una 

empresa privada i recorda que no és tracta d’un servei gratuït del tot. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que, fins a certa velocitat, aquest servei és gratuït i 

a partir d’aquesta s’ha de pagar. En un principi es tracta d’una xarxa oberta i per tal que 



 

s’acabés instal·lant aquí a Artés amb força estaria bé que des de l’Ajuntament es fes una 

campanya informativa. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que l’empresa podria fer una sessió informativa per als 

interessats. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que ahir van rebre l’informe de Secretaria sobre 

els serveis mortuoris, tot i que no hi ha totes les dades que nosaltres demanàvem. Diu que han 

detectat que hi ha una anomalia en el servei i per tant s’hauria de fer un concurs públic perquè 

ja passa de l’any i seguidament llegeix el punt número 4 de l’Informe de Secretaria que diu el 

següent: 

“Quart.-  No obstant  això i  atès  que l’article  23  de Text Refós de la Llei  de Contractes del 

Sector Públic estableix que els contractes menors no poden tenir una duració superior a  un 

any ,  i vist  que el servei que es presta en el cementiri municipal , per la seva pròpia naturalesa 

es continuat en el temps es criteri de   la que subscriu que  seria necessari  l’estudi i l’ 

elaboració d’uns plecs  tècnics i administratius  que recullin  tots  els aspectes necessaris per a 

portar a terme , amb totes les garanties, el servei de referència  i procedir a la  licitació del 

mateix  que podrà portar-se a terme mitjançant   procediment  negociat o obert .” 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que intentaran fer-ho, tot i que recorda que és un 

tema que ve de la legislatura passada. Afegeix que properament s’obrirà un procediment obert 

però que es portarà a terme quan es tingui clar el tema de la jardineria, les neteges... 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica hi ha pendents dues actuacions que es 

volien fer al cementiri  i que estaven relacionades amb les peticions de la CUP de posar un 

lavabo i l’obertura automàtica de la porta, així com d’altres petites coses. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que es faci a través d’un procediment obert i no 

negociat. D’aquesta manera totes les millores esmentades es podrien incloure com a millores 

en el procés d’adjudicació. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que l’idea principal és licitar les tasques d’obrir i 

tancar els nínxols i de l’obertura i tancament de l’equipament. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 


