
 

 

 

 

 

 

 

Núm. 06/2013 

 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRA DA PER L'EXCM. PLE 

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 16 DE MAIG DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia setze de maig 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, 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 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 DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES 

 

Vist el resultat del procés de participació vilatana que s’ha portat a terme des de l’àrea de 

participació ciutadana, i de conformitat amb aquest resultat es proposa al Ple l’adopció dels 

següents acords: 

Primer.-  Aprovar inicialment la denominació de les vies públiques següents: 



 

 

- carrer Matacans 

- plaça de la Font 

Segon.-  Exposar l’expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 

província, tauler d’anuncis municipal i pàgina web durant el termini de trenta dies hàbils, segons 

el que disposa l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 108 del Decret 

336/1998 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, per tal 

que qualsevol persona pugui presentar les observacions i suggeriments que considerin 

convenients. En el supòsit de no presentar-se al·legacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta l’alegria del seu grup perquè la moció que van 

presentar el desembre, referent a la retirada del nom franquista de la plaça dels Màrtirs hagi 

esdevingut una realitat, tot i així voldrien fer palès que l’organització del procés no ha sigut el 

més adequat, en el qual es va evidenciar el poc rigor tècnic en la primera votació, on es 

permetia votar dos cops o tres i fins i tot quatre o els que volguessis de forma il·limitada i a part 

d’aquest poc rigor tècnic, també cal esmentar la mala organització en la manca de difusió i de 

comunicació al poble d’aquest procés, tot i que és cert que s’han repartit alguns cartells però ho 

considerem insuficient com a procés participatiu. Només cal veure el número de vots que ha 

tingut la segona votació, que ha sigut al voltant d’uns quaranta, que el número en sí ja explica 

que el procés no s’ha fet com s’hauria d’haver fet. Tan sols remarcar-ho i tenir-ho present 

perquè en altres processos participatius que s’emprenguin, fer-ho de manera el màxim 

d’exemplar i ben organitzats per tal que s’aconsegueixin els seus objectius i la gent no es 

desgasti i vegi que aquests processos són útils. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí reitera el que ha manifestat el regidor sr. Ramon Fornell i 

Alsina sobre el poc rigor tècnic que es va mostrar en la primera votació, i que es va corregir 

força en la segona. Afegeix que el que demanarien pel que fa el nom del carrer, atès el frec a 

frec que hi ha hagut, i que el segon nom més votat feia referència a un artesenc il·lustre, en 

Josep Clapers i Oliva, el qual  no té cap carrer dedicat al poble, que es tingués en compte 

aquesta opció quan s’hagi de donar nom a un altre carrer. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que si es torna a fer un procés participatiu es 

prendrà el nom que surti, però que no poden mantenir aquest nom per al proper procés 

d’aquestes característiques. Cada procés és independent dels altres. Afegeix que és cert el que 

diu el regidor en Ramon Fornell i Alsina pel que fa a la participació, però també s’ha de comptar 

en què hi ha gent que no s’acaba d’apuntar a aquests processos per tal de no donar dades. 

També cal tenir en compte que al començament és normal que la participació en aquest tipus 

de processos sigui més fluixa, però tot i així som conscients que amb més temps es pot 

promocionar millor. 

 



 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CANALITZACIÓ TRAM FINAL DE CONNEXIÓ AMB EL 

CARRER LLEIDA 

 

Vist el Projecte d’obra ordinària: “CANALITZACIÓ TRAM FINAL DE CONNEXIÓ AMB EL 

CARRER LLEIDA”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques en Miquel Àngel Nogué 

Estradé, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar   inicialment    el  Projecte d’obra ordinària ““CANALITZACIÓ TRAM FINAL 

DE CONNEXIÓ AMB EL CARRER LLEIDA””,  amb un pressupost de contracta de trenta-un mil 

sis-cents vint euros amb vint-i-nou cèntims (31.620,29 €) IVA no inclòs, redactat per l’enginyer 

tècnic d’obres públiques en Miquel Àngel Nogué Estradé. 

Segon.-  Exposar-lo al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província, Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web municipal, 

pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i/o suggeriments que seran 

resoltes per la Corporació, en el supòsit de no presentar-se reclamacions  l’aprovació 

esdevindrà definitiva. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

REQUERIMENT LICITADOR CONTRACTE SERVEI DE MANTENIME NT I JARDINERIA 

DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I L’ARBRAT VIARI URBÀ D’A RTÉS 

 

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament d’Artés en la sessió celebrada el dia 21 de març de 

2013 es va aprovar l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del 

“SERVEI DE MANTENIMENT I JARDINERIA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I L’ARBRAT 

VIARI URBÀ D’ARTÉS”, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 

diversos criteris d’adjudicació i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació 

d’aquest. 

Atès que en data 9 d’abril de 2013 es va publicar anunci de licitació per termini de quinze dies  

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació, per tal que els interessats presentin les seves proposicions. 

Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 

Atès que en data 8 de maig de 2013, la Mesa de contractació va realitzar la proposta 

d’adjudicació a favor de ARICO FOREST, SL, per ser la oferta econòmicament més 

avantatjosa, examinada  la documentació que l’acompanya  i d’acord amb aquesta i de 

conformitat amb allò que estableix  l’article 151.1 es proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 



 

 

Primer.-  Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada a 

terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 

              PUNTUACIÓ 

ARICO FOREST, SL 100,00 

SOLER GLOBAL SERVICE, SL 86,42 

AMBIENTALIA WORLD, SL 66,19 

AMPANS 60,56 

MOIX SERVEIS I OBRES, SL 59,31 

PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL 0 

Segon.-  Notificar i requerir a ARICO FOREST, SL, licitador que ha presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa amb un import anual de 30.009,72 euros IVA exclòs més les 

millores proposades perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que 

rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar 

efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte de conformitat amb l’article 151.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, i d’haver constituït la garantia 

definitiva que sigui procedent.  

Tercer.-  Realitzats els tràmits anteriors, que la Secretària emeti Informe-Proposta i es 

comuniqui a aquest Ple per resoldre al respecte. 

 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina explica que ja van estar presents en la mesa i que no 

tenen res a dir pel que fa al procés, però per coherència, ja que ja es van abstenir el dia que es 

va aprovar el plec de clàusules, moment en el que ja van fer palesa la seva aposta per la 

municipalització dels serveis i seguint en aquesta línia, s’abstindran. 

 

S’aprova la classificació 

Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 

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 I n’Elisabet Carracedo i Mañosa.  

S’abstenen: N’Ernest Clotet i Berenguer, na Judith Saus Moreno, en Ramon Fornell i Alsina, 

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

Joan Babeli i Shawa i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

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

 

 

APROVACIÓ INICIAL ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  DEL PROJECTE 

CONSOLIDACIÓ BASE COL·LECTOR TORRENT D’ARTÉS   

 



 

 

Vist l’estudi bàsic de seguretat i salut del projecte d’obra ordinària “CONSOLIDACIÓ DE LA 

BASE DEL COL·LECTOR DEL TORRENT D’ARTÉS”, redactat per l’enginyer n’Antoni Fargas i 

Anglarill, l’Alcalde, amb caràcter d’urgència, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar   inicialment, amb caràcter urgent,  l’estudi bàsic de seguretat i salut del 

projecte d’obra ordinària “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL·LECTOR DEL TORRENT 

D’ARTÉS”. 

Segon.-  Exposar-lo al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província, Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya,  tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web 

municipal, pel termini de quinze dies, per a la presentació de reclamacions i/o suggeriments 

que seran resoltes per la Corporació, en el supòsit de no presentar-se reclamacions  

l’aprovació esdevindrà definitiva. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que vol fer constar la manca de coordinació que hi ha 

hagut en els serveis tècnics municipals i el poc seguiment que hi ha hagut des de l’equip de 

govern, només volen fer-ho palès i evidentment esperen que no es repeteixi. També demanen 

que no es facturi aquest servei ja que entenen que aquest està facturat en el mateix projecte i 

que es vetlli perquè no es produeixin aquests traspassos de projectes. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí ratifica el que ha manifestat el regidor en Ramon Fornell i 

Alsina i, tal com ja vam explicar en la passada comissió informativa, afegeix que consideren 

important que no hi hagi duplicitat en la facturació, ja que en un principi l’encàrrec s’havia fet a 

l’arquitecte municipal i en un principi ja incloïa el que era el projecte de seguretat, i al veure ara 

que qui factura això és una altra empresa, demana que no es dupliqui aquest pagament. Diu 

que tot i que aquest fet els va passar a tots per alt, creu que la principal responsabilitat recau a 

l’àrea d’urbanisme. 

 

L’Alcalde explica que aquest fet ja es va parlar en la Comissió de Territori i que en aquest cas 

és un complement que anava  dins el projecte i que no hi era i que s’hi havia de posar perquè 

era l’única manera de poder-lo portar a terme. Pel que fa a la despesa d’aquest projecte, haurà 

d’anar inclòs en el projecte que es va encarregar primer a l’arquitecte municipal. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT, DESINVERSIONS I 

SANCIONS CONTRA ISRAEL 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup municipal de la C.U.P. i que diu 

el següent:  

 



 

 

“PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICO T, DESINVERSIONS I 

SANCIONS (BDS) CONTRA ISRAEL EN MOTIU DEL 65è ANIVE RSARI DE LA NAKBA 

PALESTINA 

El dimecres 15 de maig es commemora el seixanta-cinquè aniversari de la Nakba  palestina. La 

Nakba és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la neteja ètnica exercida sobre 

Palestina i el poble palestí per part de l’Estat d’Israel. Amb l’establiment d’Israel l’any 1948, les 

forces sionistes van expulsar de les seves llars i de la seva terra a més del 70% de la població 

indígena. Més de 700.000 palestins i palestines, i els seus descendents, esdevingueren 

refugiats. La Nakba no és un episodi històricament tancat i aïllat, sinó que perdura fins als 

nostres dies. 

L’any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí, Cisjordània (amb 

Jerusalem Est) i la Franja de Gaza. Prop de 300.000 palestins i palestines van ser-ne 

expulsats, molts d’ells convertint-se en refugiats per segona vegada. Avui, els refugiats 

palestins sumen més de cinc milions. Israel continua negant-los el seu dret al retorn, incomplint 

la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea General de les Nacions Unides i la 237 (1967) del seu 

Consell de Seguretat.  

Des d’aleshores, l’Estat d’Israel ha practicat una política colonialista en els Territoris Ocupats 

Palestins. Actualment, més de 230 assentaments israelians a Cisjordània i Jerusalem Est, amb 

prop de 600.000 colons jueus, impossibiliten la creació d’un Estat palestí viable i autònom.  Per 

altra banda, Israel segueix ocupant també els Alts del Golan sirians des de 1967, on hi 

resideixen més de 20.000 colons jueus a 32 assentaments. Tots aquests assentaments, que 

responen a l’esperit colonitzador del projecte sionista, són il·legals segons el Dret Internacional: 

violen la Quarta Convenció de Ginebra i incompleixen la Resolució 242 (1967) del Consell de 

Seguretat de les Nacions Unides. 

L’any 2002 Israel va començar a construir un Mur de separació en territori ocupat. Tot i ser 

declarat il·legal per part del Tribunal Internacional de Justícia l’any 2004, ni la seva construcció, 

ni la usurpació de terres palestines que comporta s’han aturat.  

Des de juny de 2007 Israel manté bloquejada la Franja de Gaza, on hi resideixen més d’un 

milió i mig de palestines i palestins, la gran majoria d’ells refugiats de 1948. Aquest bloqueig 

constitueix un càstig col·lectiu i per tant una flagrant violació del Dret Internacional Humanitari.  

D’ençà de la Nakba, l’Estat d’Israel ha anat construint i consolidant tot un aparell legislatiu 

discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab. Més d’una trentena de lleis 

discriminen els palestins i palestines amb ciutadania israeliana.  

El poble palestí viu sota una situació de fragmentació territorial, control institucionalitzat, 

discriminació i apartheid totalment inadmissible. 

No obstant això, és ben sabut que part del nacionalisme català, històric i actual, s'ha identificat, 

des dels seus principis, amb el sionisme i l’Estat d’Israel. Els contactes dels diferents governs 

catalans, de dretes i d’esquerres, amb l’Estat d’Israel han estat nombrosos, públics i notoris.  



 

 

Recentment, i en el marc de l’actual procés anomenat de transició nacional, sectors de  

l'anomenat sobiranisme transversal s’han dirigit a l’Estat d’Israel amb el pretext d’aconseguir 

suport internacional per a la independència de Catalunya.  

Atès el que s’ha exposat fins aquí, considerem que ni el sionisme ni l’Estat d’Israel poden 

esdevenir ni exemples ni aliats en el procés d’alliberament nacional del nostre poble. Ans al 

contrari, és al poble palestí i a les seves aspiracions d’alliberament nacional a qui les 

institucions catalanes haurien de donar suport, en lloc d'identificar-se amb l'Estat opressor 

israelià.  

En aquest sentit, l’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària [1] per iniciar una 

campanya d'aïllament internacional d'Israel inspirada en la lluita sud-africana contra el règim 

d'apartheid. Des d’aleshores, la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i 

Sancions (BDS) contra Israel s’ha anat estenent arreu del món i ha sumat múltiples suports.  

A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, el poble palestí 

vol poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i acabar amb la injustícia històrica 

a què es veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.   

Davant els fets exposats, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple 

d'Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer.  Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions 

(BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, 

l’Ajuntament d’Artés es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte acadèmic, 

cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que 

aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del 

poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de: 

• la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el 

desmantellament del Mur; 

• el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una 

plena igualtat;  

• el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les 

seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.  

Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes 

que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han 

detallat en el paràgraf anterior. 

Segon . L’Ajuntament d’Artés es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte 

acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, 

internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets 

palestins. 

Tercer.  L’Ajuntament d’Artés es compromet a donar suport a les diferents campanyes de BDS 

llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món. 



 

 

Quart.  L’Ajuntament d’Artés instarà la Generalitat de Catalunya i la resta d’institucions 

catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) 

contra Israel. 

Cinquè.  L’Ajuntament d’Artés donarà suport a qualsevol campanya, que promogui un col·lectiu 

o entitat del nostre municipi, la destinació de la qual sigui donar a conèixer la situació del poble 

de Palestina.” 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina explica que aquesta no és ben bé la Moció que ells volien 

presentar però, atès l’advertiment dels serveis jurídics sobre el fet que l’apartat comercial, 

jurídicament, no es pot contemplar en una Moció, ho hem retirat i per tant no queda 

contemplada en el cos de la moció. Però tot i que no consti en el cos de la Moció, des de 

l’Ajuntament intentarem complir aquest boicot comercial i animaríem a no comprar a cap 

empresa israeliana que no respecti els drets humans. 

 

El regidor en Joan Babeli i Shawa agraeix als regidors de la CUP el seu sentiment però diu que 

també vol ser pràctic. Vol explicar una mica la part històrica i que seria aquesta: 

“Quan parlem del Nakba, a tots els palestins se'ns trenca el cor i ens inunda un sentiment de 

dolor. Fou un 15 de maig, el de l'any 1948, quan va començar la catàstrofe palestina. L'estat 

d'Israel va néixer fruit del pacte de la família jueva americana Rothschild Frères, que entre 1815 

i 1818 havia amassat sis bilions de dòlars americans de l'època (Documentat per do The 

currency war. Cent anys després, el 1917, arran la caiguda del tsar es va destapar un acord 

secret entre Anglaterra i França, el qual consisteix segons un pacte de saykys pico. Pel qual 

s'atorgarà Terra Santa als jueus.  

És molt difícil per a un poble oblidar l'origen del seu patiment actual. Per interessos 

imperialistes i colonialistes una part de la societat palestina va ser destruïda, mentre l'altre part 

era desplaçada a Cisjordània i a la resta del món, per interessos imperialistes i colonialistes. 

Ara bé, La massacre al poble palestí no va ser perpetrada únicament pels sionistes, sinó que 

també hi van participar els mateixos veïns àrabs.  

Això va esdevenir-se en el mil·lenni que hem deixat enrere. De ben segur, en el mil·lenni que 

ara encetem canviarà la forma de veure el món i canviarà la manera de gestionar-lo.  

Arribat a aquest punt, vull diferenciar entre sionistes i jueus, i vull que així consti en acta. El 

poble jueu és tan noble com qualsevol altre poble del planeta,  si bé el moviment sionista és la 

mare del conflicte, no hauria de correspondre mai a cap moció atacar cap poble, sinó, en tot 

cas, mostrar la solidaritat amb un poble oprimit.  

 Ara bé: en primer lloc, aquest conflicte és internacional. Travessa les fronteres convencionals i 

és fa difícil d'encaixar amb la realitat d'un municipi petit com el nostre -amb independència del 

seu tarannà hospitalari.  

En segon lloc, cal no oblidar que el poble jueu també ha estat maltractat i massacrat.  

En tercer lloc, tot i que jutgem un deure moral condemnar la violència, nosaltres com 

Ajuntament no tenim competències en aquests àmbits.  



 

 

En quart lloc, el nostre grup es nega a trencar les relacions polítiques,   comercials o culturals 

amb qualsevol poble.  

Finalment, amb aquesta moció estem trencant tots als ponts de diàleg entre les dues part 

enfrontades. 

Ho reitero: no ens pertoca a nosaltres, com petita vila que som, jutjar o sancionar temes tan 

complexos i allunyats de les nostres competències. Crec que a Artés tenim altres prioritats. El 

nostre vot és, doncs, d'abstenció.” 

 

Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 

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

Ginesta i Franquesa, n’Elisabet Carracedo i Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, na Judith 

Saus Moreno i en Ramon Fornell i Alsina. 

S’abstenen: Na M. Àngels Crusellas i Serra, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i 

Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en Joan Babeli i Shawa i en Josep M. Camprubí i 

Salvó. 

Vist el resultat de 7 vots a favor i 6 abstencions, queda aprovada l’anterior Moció. 

 

 

DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS  

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 

control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de 

Govern núm. 19/13. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, pel que fa al tema de la portada d’aigües, explica que: 

“Arran de les múltiples gestions polítiques i tècniques realitzades des del Consell Comarcal i 

Ajuntaments a nivell de l’ACA i la Generalitat, us informem que des de l’ACA recentment se’ns 

ha comunicat que pròximament es reprendran les obres del projecte desglossat nº 3 de 

l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders. L’ACA ha arribat a un acord amb el contractista 

perquè, atès l’interès públic de l’obra, acabi les actuacions pendents. D’acord amb la 

comunicació de l’ACA, la previsió inicial de finalització era aquest estiu. Aquesta és la bona 

notícia. 

Fa dos dies l’ACA va realitzar una visita d’obres amb l’empresa contractista i avui representants 

de l’ACA i del Consell Comarcal ens hem reunit a la planta potabilitzadora per coordinar-nos en 

el reinici de les obres i en la preparació de l’explotació. En la visita realitzada abans d’ahir per 

part de l’ACA i l’empresa es va detectar un robatori menor a la captació i robatoris de cables de 



 

 

l’escomesa elèctrica exterior a la potabilitzadora. La mala notícia: en la visita d’avui  hem 

constatat que, des de la visita de fa dos dies, han entrat a les instal·lacions de la potabilitzadora 

i han fet robatoris de cables i equips de molta rellevància. Els danys materials i econòmics són 

importants. 

Després d’aquest succés, es torna a allargar la previsió de finalització de les obres prevista 

inicialment per l’estiu. Desconeixem quina serà la reacció de l’empresa, però no es preveu que 

les obres finalitzin abans d’acabar l’any.  

Val a dir que en nombroses ocasions hem manifestat a l’ACA la nostra gran preocupació 

perquè passés el què avui ha passat, demanant que es prenguessin mesures al respecte. Fa 

uns mesos nosaltres mateixos ja els vam comunicar que havíem detectat una intrusió a la 

captació (si bé en aquella ocasió no es van emportar res; només van forçar la porta) 

Tot aquest tema ve derivat de les peticions fetes fins i tot al delegat del govern i també als 

assessors del govern de la Generalitat, fins i tot l’altre dia la presidenta del Consell comarcal, 

l’Alcalde de Sallent, el d’Avinyó i jo mateix vam fer entrega al president de la Generalitat, quan 

va estar de visita a Sallent, d’una sèrie d’analítiques d’Artés en les quals quedava palesa com 

és la nostra aigua i a més tots els processos que hi havia encallats, així com també li vam fer 

arribar tota la preocupació que tenim tots els artesencs i artesenques i els avinyonencs i 

avinyonenques. 

Aquest tema no ens dóna una solució immediata a aquesta problemàtica però tot i així és una 

bona noticia perquè segurament abans d’acabar l’any podrem tenir aigua bona a Artés.” 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa, arran de la publicació d’un dels articles de la 

revista parlem-ne, de Convergència i Unió, i que actualment ja ha arribat a totes les cases del 

poble d’Artés, les Educadores de  l’Escola Bressol han entrat una instància a l’Ajuntament, amb 

una carta adjunta que tot seguit llegiré: 

“Les sotasignants treballadores de l’Escola Bressol Pública Moixaines d’Artés declarem el 

nostre desacord en l’ús polític inadequat de la instància que vam presentar a l’Ajuntament 

sobre l’acomiadament d’una educadora de l’Escola Bressol. Volem deixar clar que les 

educadores mai hem volgut polititzar un problema de l’Escola. Totes nosaltres som 

treballadores de l’Ajuntament d’Artés, independentment del partit polític que hi hagi a darrere i 

el nostre especial i únic interès és oferir una bona qualitat educativa i una atenció directa als 

infants de 0 a 3 anys de la manera més professional possible.”  

Aquesta carta està signada per les educadores de l’escola. Per tancar ja aquest tema només 

vull fer la següent reflexió: “És normal que es decideixi passar aquest butlletí polític en el 

moment que hi ha les preinscripcions a l’Escola Bressol?” 

 

La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros vol respondre una pregunta que  li va fer el regidor 

en Manel Parreño i Jiménez en el Ple passat, en relació a la fibra òptica. Explica que en data 2 

de maig, l’enginyer municipal va fer arribar el certificat final d’obra de l’ampliació de la xarxa de 

fibra òptica d’Artés. Per tant amb aquest document entregat ja a la Generalitat es dóna per 



 

 

tancada l’obra de la fibra òptica.  Davant d’això es va programar una reunió amb els 

representants del CT TITI i una representant de Xarxa Oberta de Catalunya, la Secretària de 

l’Ajuntament i jo mateixa, que a data d’avui encara no s’ha pogut fer, ja que des del dos de 

maig no hi ha hagut temps perquè poguessin constatar que estigués tot el procés tancat. Ara 

s’han de valorar les formes d’explotar la fibra òptica i a partir d’aquí se n’haurà de parlar més: 

Hi ha dues maneres de posar en pràctica la fibra òptica: fer-ho de manera pública, és a dir a 

través d’una administració pública: en aquest cas nosaltres com Ajuntament o bé a través de la 

Generalitat i l’altre és fer-ho de forma privada. A nivell d’administració pública, en aquests 

moments la Generalitat, que és propietària de trenta-quatre polígons on ja té fibra òptica, veient 

les dificultats que tenen alguns dels polígons pel que fa a la infraestructura ja que són polígons 

petits, es troben que no hi ha operadors que hi vulguin anar i s’han plantejat un concurs de 

licitació del conjunt de les trenta-quatre fibres òptiques. Llavors s’ha plantejat que l’Ajuntament 

d’Artés com a propietaris de la fibra òptica se’ns ofereix la possibilitat que la cedim a la 

Generalitat i entri dins aquesta licitació, tot i que encara no tenen clar com la faran. Han posat 

sobre la taula la data de finals de juny per tenir elaborat el concurs d’aquesta licitació. Per tant, 

hem quedat que al juny, si nosaltres no hem fet res abans, en tornarem a parlar. Atès que ells 

no tenen clar com han de fer aquesta licitació, nosaltres tampoc no tenim clar si els hem de 

cedir la fibra, que en principi és nostra. L’opció de fer una explotació pública és que nosaltres 

féssim el concurs, però hi veiem un problema i és que si els entesos de la Generalitat no saben 

ben bé com ho han de fer perquè tenen molta problemàtica amb el CNT i amb la Unió Europea, 

que hi té molt a dir, llavors no sé si nosaltres, a nivell tècnic, estem preparats per fer-ho.  

L’altre tipus d’explotació seria el privat, que tenim sobre la taula i estem mirant si és o no és 

possible. Aquest sistema voldria dir que nosaltres, com Ajuntament, hauríem de fer una 

llicència d’ús a una empresa privada, és a dir deixar-lo passar per la nostra canalització a canvi 

d’un cànon. Però llavors se’ns planteja un problema i és que nosaltres hem fet aquesta obra 

amb un fons Feder, que ens limita en un període en què nosaltres no podem  explotar la fibra 

òptica per a obtenir beneficis com Ajuntament, per tant si nosaltres féssim això del cànon 

potser representaria un problema i potser no ho podríem fer. Així que tenim aquestes tres 

opcions sobre la taula que cal estudiar. En el moment que tinguem més informació ho 

exposarem a tots els grups perquè creiem que és una decisió que s’ha de prendre de forma 

conjunta entre tots. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí, en relació a la carta que ha llegit la regidora n’Anna M. 

Ginesta i Franquesa de les Educadores de l’Escola Bressol, aclareix que, evidentment, 

respecten la voluntat de les educadores, i diu que l’únic que han fet amb el Butlletí és denunciar 

uns fets que consideren molt greus i que han passat en aquests darrers mesos i que han dividit 

les treballadores de l’Escola Bressol, amb el malestar que ha quedat entre les educadores i que 

és conegut no només pel nostre “Parlem-ne” i que el que han fet és denunciar una nefasta 

gestió per part del Departament de recursos humans de l’Ajuntament i per part del Departament 

d’educació perquè pensen que no s’havia d’haver arribat a aquest extrem: S’ha acomiadat una 



 

 

persona, tenen coneixement que s’ha ampliat l’horari a dues persones més per tal de cobrir 

precisament la marxa d’aquesta persona, s’ha hagut de pagar una indemnització. No pensen 

que siguin precisament ells els culpables per denunciar aquests fets. Aquesta situació no l’han 

provocada ells. En tot cas ha vingut per una mala gestió de l’Equip de govern i l’únic que han 

fet  és informar a la població del que està passant. Ja fa temps que diuen que l’INFO que es fa 

des de l’Ajuntament no és plural i no explica segons quines coses i per tant no tenen cap altra 

opció que fer el seu butlletí i explicar des del seu punt de vista, que evidentment no teniu 

perquè compartir, el que està passant a l’Ajuntament. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que l’ampliació que s’ha fet de jornada no 

ha estat per cobrir l’acomiadament sinó per cobrir la baixa de la direcció. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí diu que volen deixar constància d’una acció que ha 

passat en l’última comissió informativa i que no considerem massa lògica. Diu que van plantejar 

que es presentés una moció en aquest Ple, fins ara les Mocions que es presentaven pels 

diferents grups a la comissió anaven al Ple, si no era que, per part de les dues parts i de mutu 

acord, es considerava millor esperar un temps. És una discussió que vam tenir a la comissió 

informativa, el nostre grup que era qui presentava la Moció, la qual versava sobre la possibilitat 

de convocar una consulta popular per tal que el poble pogués decidir sobre la recollida de 

residus, en aquest cas l’Alcalde, exercint la seva potestat, no va deixar-la anar al Ple. 

Consideren que aquesta acció no està justificada. I exposar senzillament el que demanaven 

per tal que la gent conegués el contingut de la proposta. Simplement demanaven donar a 

conèixer als ciutadans i ciutadanes d’Artés l’imminent necessitat de treure a concurs el sistema 

de recollida de residus, obrir un procés informatiu amb díptics i xerrades i amb les diferents 

possibilitats futures pel que fa a la gestió de residus municipals, fer difusió i promoure des de 

l’Ajuntament la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta, entenent que és 

més respectuós amb el medi ambient.  Passat el procés informatiu pertinent, donar la paraula a 

la ciutadania en una consulta popular, el resultat de la qual determini el sistema escollit i 

finalment donar a conèixer a tothom els acords adoptats per aquest Ple mitjançant totes les 

vies possibles. Atès que tot això no ha estat possible, demanarien que en el proper Ple es 

pogués portar a debat aquesta Moció i si no és així pensen que haurien de demanar un Ple 

extraordinari, que seria l’única possibilitat que tindrien per fer-ho. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa vol aclarir dues coses: una és que tots els grups 

presenten mocions i presenten coses i, a vegades, no han anat al Ple. En aquest cas, el grup 

de Convergència no és l’únic que li ha passat això. Ho dic perquè ha passat a tots els grups, ja 

que, a vegades, quan es presenta una Moció s’ha de pensar i treballar. En aquest cas concret, 

jo vaig dir que en aquest Ple concret no passaria, però no va pas dir que no passés en el 

pròxim Ple. No cal fer demagògies que no porten a res, ja que s’està iniciant un procés per 

veure quin model de recollida tindrà Artés i atès que aquesta Moció parlava d’això pensem que 



 

 

no cal precipitar-nos. Crec que com a Ajuntament i representants polítics ens toca fer les coses 

bé, ja que tots els ciutadans i ciutadanes d’Artés ens han escollit per portar a terme de la millor 

manera possible tots els serveis del municipi i quan vau presentar la vostra Moció la vam veure 

com una cosa precipitada ja que ja hi havia un grup de treball per parlar d’aquest tema i que 

encara no està obert a la ciutadania. La iniciativa l’hem de portar els grups polítics. Si volem 

que les coses funcionin cal que hi participem tots, amb la responsabilitat que ens ha donat el 

poble d’Artés. I finalment, afegeix que la Moció es debatrà en el proper Ple i demana que quedi 

clar que no censura a ningú, però que té el dret de demanar que es quedi sobre la taula una 

Moció que es presenta en un moment concret. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí vol remarcar que ha sigut l’Alcalde qui ha deixat la Moció 

per al pròxim Ple, i que en altres ocasions quan alguna Moció no ha anat al Ple ha sigut per un 

acord entre els grups. Després de debatre aquest tema, seguien creient que s’havia de portar 

aquest tema al Ple, perquè no s’ha deixat expressar la voluntat d’un grup polític. Tot i així no 

passa res, només demanen que es deixi portar en el pròxim Ple. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que no ha negat pas que la Moció passi pel 

proper Ple, tal com ja ho va dir a la Comissió informativa. 

 

El regidor en Manel Parreño i Jiménez explica que parlant amb una veïna del carrer Indústria li 

ha comentat que, en aquest carrer, aparquen els cotxes a les dues bandes i que això suposa 

que els vehicles que circulen en direccions contraries tinguin dificultats de pas i, per això, 

demanava si seria possible que només s’aparqués en una banda de vorera, ja que, a més, 

aquest carrer disposa de dos solars habilitats com a pàrquings. Afegeix que en aquest carrer, 

tot i que estan senyalitzats en les voreres, no hi ha els passos de vianants pintats. 

Concretament n’hi ha tres a la mateixa illa de cases, tots tres estan fets però no estan pintats. 

Afegeix que al c/ Malla, a l’alçada del núm. 30, hi ha uns contenidors davant d’una vorera sense 

fer, amb herbes i bardisses i que això comporta que els veïns per utilitzar-los han de baixar al 

carrer. No entenen que en un carrer que ja està del tot urbanitzat encara hi hagi una vorera 

sense fer. Pel que fa als contenidors de la brossa, diu que encara n’hi ha molts que estan mal 

encarats i per poder-hi llençar la brossa s’ha de baixar al carrer per poder-los utilitzar. Només 

demana que es comuniqui a l’empresa que els manipula que els deixi encarats de manera que 

la gent els pugui utilitzar des de la vorera. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que fa aproximadament un any es van fer unes 

senyalitzacions horitzontals per allargar l’espai que hi havia al semàfor, però tot i així estudiaran 

alguna possibilitat per resoldre aquest tema. Afegeix que fins i tot alguna vegada s’havia 

demanat la possibilitat que fos un carrer d’una sola direcció. Pel que fa als passos que estan 

marcats, explica que ja hi ha aprovat el pressupost de l’empresa que s’encarregarà de fer-ho. 

Ara, durant el mes de maig, si la meteorologia ho permet, acabaran de pintar una sèrie de 



 

 

coses del municipi. Pel que fa al pas de vianants del semàfor ja s’han passat fotografies a la 

Generalitat, perquè nosaltres no estem autoritzats a fer-ho. S’ha fet un repàs des de la 

carretera d’Avinyó fins al poble  i de la que puja cap a Calders  i hi ha tot un seguit de coses 

que la Generalitat ha de venir a arreglar. Pel que fa als contenidors del carrer Malla,  suposo 

que deu ser que el propietari no ha fet la vorera i haurem de demanar al propietari que la faci. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que, en els solars que no estan construïts es 

presenten dues problemàtiques, una són les voreres i l’altra és la neteja. Amb els serveis 

tècnics  es va començar a repassar els solars de la urbanització Vista Pirineu perquè les 

netegessin i també s’avisarà als que no tenen les voreres fetes. Pel que fa als contenidors ja 

s’ha avisat diferents vegades a l’empresa de recollida de deixalles que els col·loquin bé quan 

els buiden, però se’ls ha d’anar dient. 

 

El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si no era la brigada l’encarregada de pintar fins 

ara els passos de vianants. 

 

L’Alcalde explica que, depenent de la feina que la brigada té programada, hi ha una part que la 

fa la mateixa brigada i una altra, que potser requereix més experiència per la perillositat que 

representa, la fa una empresa especialitzada. 

 

El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que potser seria millor tenir una persona més a la 

brigada. 

 

L’Alcalde aclareix que normalment són dues les persones quan es pinta. No deixen a una 

persona sola fent aquesta feina. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa explica que una veïna del c/ Bruc, s’ha queixat diverses 

vegades perquè davant de casa seva hi ha un bassal d’aigua i que l’Ajuntament no ho ha 

arreglat. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que ja s’hi ha anat, fins i tot amb el tècnic. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que el tècnic municipal ja hi ha anat, però 

que no s’acaba de trobar la solució, afegeix que s’hi ha anat diverses vegades. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa diu que hi ha dos o tres llums trencats en el passatge del 

“forat de la pudor” i que s’haurien d’arreglar, ja que quan passes a la nit no es veu res. Una 

mica més avall hi ha uns veïns que es queixen dels orins dels gossos i que degut a això han 

hagut de canviar la porta del carrer que era nova. 

 



 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que s’ha dut a terme una campanya sobre 

els animals de companyia i que un dels tema era precisament la dels orins dels gossos, explica 

que hi ha un esprai que serveix per dissuadir als gossos de pixar-se. 

 

El regidor en Joan Babeli i Shawa demana que es talli l’herba dels patis que hi ha davant la 

betzinera perquè tenen les herbes molt altes i suposen un perill d’incendi. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que les parcel·les que explica el regidor sr. 

Babeli són privades, però que, precisament aquesta setmana passada, han tallat l’herba de tota 

la zona pública que hi ha a la gasolinera. 

 

El regidor en Josep M. Camprubí i Salvo exposa que en la passada legislatura es va fer 

arranjar un camí que va des de Les Torres fins el Canet i que és un Camí Ral. Ara demanen 

que es faci el manteniment d’aquest perquè és un camí que també es fa servir per anar a 

buscar les “cubes” des d’una casa a l’altra quan hi ha incendis. Afegeix també, que en el passat 

Ple del mes d’abril, van comentar que hi havia molts carrers plens de males herbes, i que van 

dir que s’estava pendent  que els tècnics miressin quin producte es podia tirar. És per això que 

voldríem saber quin és el producte que es va fer servir darrere l’Escola Bressol, ja que vam 

veure que estaven fumigant amb ROLOX i aquest producte consta dins la Moció que es va 

aprovar i per la qual es va prohibir. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon, pel que fa el tema del Camí Ral, que en aquell 

lloc passa un PR del qual ja ens va arribar fa una o dues setmanes el projecte per fer-ne el 

manteniment i la intenció és la de contractar uns quants plans d’ocupació locals per fer el 

manteniment de tot el PR. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que el mes d’abril va dir que semblava 

que havien trobat el producte, però que han seguit buscant i fins i tot han parlat amb el 

Departament d’Agricultura, per veure quines eren les opcions de les que disposàvem i ens han 

fet arribar tres noms d’herbicides. Ara faltarà acabar-los de comprovar, els herbicides són 

AMINOTRIAZOT, DICUAT i PIRAFLUFEN ETIL (01.01.57) S’ha consultat amb els tècnics del 

departament i amb un especialista en malherbologia i sembla que aquests tres productes 

compleixen com a productes admesos del llistat i exempts de glisofat. 

 

El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó afegeix que per tal de poder aplicar aquests productes 

s’ha de tenir el carnet de fitosanitari, i demana que la persona encarregada de fer-ho el tingui. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que primer agafaran els productes i miraran quin 

és el mètode d’aplicació i quines mesures s’han de prendre i que si és necessari que ho faci 

una persona especialitzada, ho farà una persona que ho estigui. 



 

 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina, en referència a l’Escola Bressol, demana que els 

facin arribar l’informe de les ràtios, afegeix que ja ho van demanar a l’altre Ple. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa diu que ja els ho farà arribar pel proper Ple. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina diu que, tot i que ja s’ha contestat, ella demanava 

l’equilibri pressupostari que comportava el fet d’haver de pagar la indemnització de la 

treballadora però juntament amb l’augment de sou que pensàvem que hi havia de les 

educadores. Afegeix que la resposta de la regidora ha sigut que només s’havien augmentat les 

hores a la Directora.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que això no és així, que el que s’ha fet és suplir 

la mancança que ha quedat de la Direcció, ja que en aquests moments la Directora està de 

baixa per malaltia. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa diu que quan es va acomiadar aquesta persona de 

l’Escola Bressol, no vam preveure que hi podia haver aquesta baixa, que va ser molt pròxima 

en el temps a aquest acomiadament, i va ser per això que, per tal de poder cobrir les ràtios, es 

va fer un augment de jornada a una auxiliar  i un altre augment de jornada d’una altra auxiliar 

que va passar a Educadora en l’augment de la jornada. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina torna a demanar si després d’obrir ara una aula nova 

per a lactants se segueix complint amb les ràtios. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa afegeix que està tot correcte i que ja els passarà 

informe. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que a l’Escola Bressol hi ha una de les aules que 

està tancada, perquè està buida. 

 

La regidora na Judith Saus i Moreno, en referència a aquest tema, i també pel que fa a l’Escola 

de Música, diu que els agradaria disposar d’una mica d’informe, tal com van demanar en el 

passat Ple, de la situació econòmica de les dues escoles. Sabem que a l’Escola de música hi 

estan treballant des de la Diputació i no sabem si s’ha avançat o no en aquest tema.  

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa diu que en la passada Comissió informativa es va 

informar que estem pendents que Diputació ens acabi de passar uns documents. Afegeix que 

van anar a unes jornades del Consell Comarcal que Diputació va fer dirigides a totes les 

escoles de música i a totes les escoles bressols de la comarca. Quan l’any passat es va 



 

 

estudiar el tema de l’escola de música, ja es va demanar un estudi personalitzat i específic per 

Artés. En aquest estudi hi ha participat l’equip directiu i la majoria de professors de l’Escola de 

música.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que la regidora n’Anna M. Ginesta, un cop tingui 

el document  redactat per la Diputació, convocarà la Comissió de les persones i, atès que 

també versa sobre el tema econòmic, també es convocarà a la Comissió de serveis,  llavors 

també es debatrà amb tots els regidors i regidores. Es demanarà si poden venir a la reunió els 

de Diputació en la qual hi haurà els professors de l’Escola de música i la Comissió de les 

Persones. 

 

La regidora na Judith Saus i Moreno demana quan està previst que hi hagi aquesta reunió. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que si no hi ha res de nou es farà en unes dues 

setmanes com a molt. En el moment que sapiguem quan ens ho envien, convocarem la reunió. 

 

La regidora na Judith Saus i Pujol demana que quan els facin arribar la convocatòria de la 

reunió, els facin arribar també l’informe de la Diputació. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si ja s’ha començat a actuar en algun 

aspecte de l’Escola de Música. Afegeix que ho demana perquè s’ha passat a les Escoles un 

fulletó en el qual s’exposa que, a partir del curs vinent, s’oferiran més instruments. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que s’han passat per tal de fer uns sondejos, ja 

que a nivell comarcal ja s’han adonat que a les escoles hi ha unes mancances en unes certes 

edats que fa que no s’inscriguin, es pot dir que hi ha un ventall d’edat que no està cobert i que 

seria el de 0 a 3 anys, de 12 a 18 anys està força bé i de 18 en amunt torna a haver caiguda en 

el número d’alumnes. El que ha fet en aquests casos l’Escola de Música és fer uns sondejos 

per tal de poder ampliar l’oferta formativa i així l’Escola pugui esdevenir més sostenible segons 

les pautes que s’han aconsellat des de Diputació. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí diu que, si no recorda malament, el mes de juny passat 

es va produir el debat sobre les taxes de l’Escola de música i de l’Escola bressol i afegeix que 

aquest any es deuen aplicar els mateixos preus perquè no hi hagut cap modificació i ja que ells 

havien demanat que aquests temes es parlessin sempre amb bastant de temps i s’ha arribat al 

mes de juny i no s’ha parlat de res. Diu que ignorava si la convocatòria d’ajudes de l’Escola de 

Música que era li sembla que era anual s’havia de tornar a plantejar.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que encara no se sap. Afegeix que fins el mes de 

juny o juliol hi ha temps. Diu que cal pensar que els tècnics de la Diputació han fet una feina 



 

 

ben feta amb la col·laboració de l’Escola i que l’informe elaborat és un pla de futur perquè 

l’Escola pugui continuar. El que sí que podem dir-vos és que Diputació ens ha aconsellat de no 

pujar els preus, perquè tenim uns preus com la mitjana de preus de les Escoles de música de 

Catalunya. 

 

La regidora na Judith Saus i Pujol diu que potser s’hauria de pressionar perquè aquest informe 

arribi el més aviat millor i traslladar-los-hi aquesta necessitat que es demana aquí, al Ple. 

Afegeix que una de les fórmules que sempre han defensat des de la CUP és mancomunar, per 

tal de compartir amb els pobles veïns diversos serveis i demana si aquesta qüestió queda 

contemplada dins l’estudi. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que l’última sessió la van fer la setmana 

passada. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que Diputació  recomana descartar mancomunar, 

ja que això no significaria pas que sortís el servei més barat. El que sí que es podria mirar de 

fer és un conveni amb els ajuntaments que tinguin usuaris a la nostra Escola, ja sigui Avinyó, 

Calders o Monistrol de Calders. He parlat amb Avinyó, que en un principi sembla que vulguin 

anar per aquest camí, tot i que ells potser buscaven més una altra opció que és la que tenen a 

Cardona i que fa referència a una empresa privada. És un dels Ajuntaments que hi posen 

menys diners tot i tenir una escola reglada. Però cal diferenciar en el supòsit que vagis a crear 

una Escola o bé que ja la tinguis creada, com és el nostre cas. 

Sóc del parer que hem de mantenir la nostra Escola com a estructura pública i el professorat 

que tenim i buscar la manera de fer un conveni amb el qual puguem quantificar una mica el que 

poden aportar els Ajuntaments dels pobles veïns amb els alumnes que vinguin dels seus 

municipis. El que se’ns aconsella des de Diputació és un conveni econòmic. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que pel que fa a l’impacte de la puja ja va 

donar al principi de curs un informe amb la comparativa de l’any anterior, l’any en curs, i 

després de les converses amb la Direcció de l’Escola ens van dir que el número d’alumnes que 

havia disminuït no era fruit de la puja de taxes, sinó del trànsit normal d’alumnes com en 

d’altres cursos. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que avui s’ha aprovat la retirada del nom de la plaça 

dels Màrtirs, però vol recordar que ja fa bastant temps que es va aprovar una Moció per la 

retirada del “monument als caiguts”, concretament el juny de l’any passat i per tant torna a 

reclamar que es tregui el més aviat possible el citat monument del cementiri.  

Seguidament també vol parlar del tema de l’habitatge i explica que s’han aprovat tres Mocions 

relatives al dret a l’habitatge i que encara hi ha diferents acords que no s’han complert, dels 

quals un era, senzillament, enviar una carta a les entitats bancàries demanant diferents coses, 



 

 

com que prenguin mesures prioritàries i que informin dels diferents pisos que tenen 

desocupats. Aquestes mocions són bastant antigues i ja es va presentar una instància 

recordant-ho el passat mes de febrer i encara no s’han materialitzat. 

Un altre tema seria el de l’aigua i torna a demanar que es torni a instar a Sorea que analitzi 

periòdicament l’aigua, ja que no saben si ja s’han fet els anàlisis i, si es així, en demanen una 

còpia. Com ja va dir en l’altre Ple tornen a demanar un anàlisi de l’aigua del Purgatori. 

Finalment recorda el tema de la teleassistència, que el tema de la nova taxa del servei no es va 

comunicar massa adequadament i voldríem saber si s’ha fet el seguiment d’aquest tema. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa respon que, pel que fa al tema de la teleassistència, 

es va trucar a tothom, només hi ha dos usuaris que estiguin pendents de portar el compte 

bancari i llavors es procedirà a la facturació corresponent. S’ha fet un seguiment amb 

telefonades personals i el termini es va allargar, s’han acceptat totes les persones que han 

vingut. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana si s’enviarà una nova carta confirmant aquesta 

nova taxa. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa respon que s’informa personalment als usuaris. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa informa que han arribat diverses analítiques d’aigua, que 

se’ls faran arribar i afegeix que les anàlisis completes no es fan mensualment. Finalment diu 

que el faran serà encarregar les analítiques corresponents a l’aigua del Purgatori. 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en referència a Serveis Socials, manifesta que en el Ple 

anterior van demanar com estava el tema dels aliments, per saber si s’havia d’ampliar o no el 

pressupost de cara aquest any i demana l’estat de comptes de partida que fa referència a 

aquest tema. Demana també com està el conveni amb Càrites i demana si el passat dia 9 hi va 

haver una reunió sobre aquest tema. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que pel que fa aquest tema hi ha una 

proposta, que en aquest moment està pendent de revisió per part dels serveis jurídics i que ja 

us farem arribar. Explica que no s’ha fet cap reunió perquè cada cop que ha programat una 

trobada no ha anat bé, això ha passat fins a quatre vegades i ara finalment hi ha una reunió 

que s’ha programat pel 23 de maig, a les 7 de la tarda. Aquí portarem la proposta que tenim de 

conveni que evidentment no està tancada i on podreu fer les aportacions que considereu 

oportunes i a partir del treball que es faci conjuntament es portarà a aprovació. 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si podran veure aquesta proposta abans de la 

reunió. 



 

 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que si tot va bé els la faran arribar a mitjans 

de la setmana vinent.  

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer  demana si s’ha parlat amb els membres de la Caseta i si 

se’ls ha plantejat alguna solució o alguna alternativa, ja que sembla que, dia a dia, ens anem 

quedant sense espais. Això ho  lliga amb el tema del Bisbat, a veure si se sabia o bé si s’havia 

emprés alguna acció en el tema del Casal.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que pel que fa a la Casa d’Andalusia ja fa uns 

quatre o cinc mesos que va fer una proposta a tots els grups i que de moment cap ha dit res. 

Diu que estan en el procés de normalitzar l’activitat i complir les normatives i que en aquests 

moments no es compleixen els requisits que demana la llei. S’ha parlat amb ells, també es va 

parlar amb un enginyer que havien tingut, però en aquests moments no en tenen. Un dels 

requisits més importants que se’ls demana és un certificat de solidesa de l’equipament signat 

per un tècnic, aquest ha de ser un tècnic extern, no pot ser municipal. Si finalment ho ha 

d’assumir l’Ajuntament caldrà que ho decideixin conjuntament els quatre grups municipals, no 

pot ser només una decisió del grup de govern. Per tal de prendre una decisió estem buscant 

diferent informació, així com els requisits tècnics necessaris i també quin cost té per tal de 

poder convocar a una reunió el més aviat possible. La implicació dels grups polítics és molt 

important, ja que és molt diferent si és l’entitat qui ho porta a terme o bé si és l’Ajuntament qui 

ha d’assumir aquest equipament. Quan sigui el moment, es convocarà a tots els caps de llista 

per parlar d’aquest tema. És una decisió que s’ha de prendre conjuntament.  

Pel que fa al tema del Bisbat, ja ens van comentar que la part de dalt seria un tema que 

necessitaria temps, tot i que fa dies que no hi he parlat. Afegeix que van dir que es posarien 

d’acord amb el mossèn i amb el responsable del Petit Casal per gestionar la part de baix del 

Casal i formalitzar-ho amb les entitats que actualment són usuàries d’aquestes instal·lacions. 

Finalment diu que des de l’Ajuntament s’han fet les gestions que s’havien de fer, però que si no 

hi ha voluntat per part del Bisbat no es pot fer res més ja que es tracta d’una propietat que no 

és municipal. 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si ja es va treure la màquina de cinema que hi 

havia. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que, quan el grup de teatre hagi tret totes les 

seves coses, el que volen fer és mirar què fan amb les coses que queden i llavors el Bisbat 

arreglaria la teulada, ja que en algun punt perdia aigua i llavors continuar fent el seguiment que 

sigui necessari.  

 



 

 

La regidora na Judith Saus i Moreno, en relació als diferents concursos o processos per a la 

selecció de personal que hi ha oberts, demana si se’ls pot informar com estan, tant els de 

promoció econòmica com els cultura i serveis socials. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que el procés per a la selecció del Tècnic de 

cultura  ja té acabat el termini d’acceptació d’aspirants  i  que s’han rebut 53 currículums.  Ara 

ja es convocarà la part pràctica i finalment l’entrevista. 

 

La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros respon que pel que fa a la Promoció Econòmica ja 

s’ha parlat amb la persona que es va decidir que era la millor candidata després de les 

entrevistes que es van realitzar, ja s’ha arribat amb ella a un acord i el pròxim dilluns passarà 

aquest tema per Junta de govern i si tot va bé començarà la setmana que ve.  Vindrà els 

dimarts, dimecres i dijous, tots els matins. Es tracta d’una empresa que ens facturarà  quinze 

hores a la setmana.  

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que hi ha hagut un canvi d’enginyer en els 

Serveis Tècnics municipals i que vindrà els dilluns. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que, pel que fa a la contractació d’una 

Treballadora Social, la Junta de govern de l’Ajuntament d’Avinyó ja ha aprovat les bases  i està 

seguint el procés corresponent. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que a la pàgina web de l’Ajuntament s’han 

penjant unes ofertes temporals de monitors, socorristes i netejadores. 

 

El regidor en Roger Genescà, sobre el tema de sobirania fiscal que es va aprovar recentment, 

sobre el punt tercer, el qual parlava sobre el fet d’habilitar els mecanismes necessaris per tal 

d’assessorar i donar cobertura a aquells ciutadans o empreses d’Artés que es volguessin acollir 

a aquesta pràctica a nivell particular, demana si ja s’ha fet algun pas i si es pot posar la 

informació al web de l’Ajuntament. 

Diu també que en la Comissió de territori, on es va parlar de la Caseta d’Andalusia, recordo 

que vam demanar un informe de secretaria sobre aquest tema i encara no ens l’heu fet arribar.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que pel que fa al tema de la Moció de SURENEA, 

s’ha parlat del tema de la campanya i la difusió amb el senyor Josep M. Bellmunt del col·lectiu 

ARA O MAI i ens han de proposar un parell de dates per tal de fer una xerrada oberta al poble i 

pel que fa a l’informe de la Casa d’Andalusia diu que ja els el faran arribar. 

 

 



 

 

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

minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 

 

 


