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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 18 DE JULIOL DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia divuit de juliol 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, 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. 

Excusa la seva absència la regidora na Josefa Montañola i Cortina. 

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. 

 

 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR SR. GERARD GIRBA U I FONTS 

Seguidament s'examina la credencial expedida per la Junta Electoral Central i presentada pel 

senyor Gerard Girbau i Fonts, en la qual consta que ha estat designat regidor de l'Ajuntament 

d'Artés en substitució per renúncia de la senyora Judith Saus i Moreno.  Per la qual cosa i en 

virtut de l'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General 

correspon atribuir-li l'escó de regidor d'aquest Ajuntament: 

Examinada, doncs, l'anterior credencial i constatada la personalitat de l'interessat i de 

conformitat amb l'article 108.6 de la Llei esmentada, per la Secretària se li formula la següent 

pregunta:"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Artés, amb lleialtat al Rei, respectar i fer respectar  la 

Constitució i l'Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat". 

El senyor Gerard Girbau i Fonts respon: Sí, prometo per imperatiu legal. 



 

 

El senyor Gerard Girbau i Fonts per aquest acte adquireix plena condició del càrrec de regidor 

d'aquest Ajuntament. 

 

 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 201 3 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup municipal de la CUP, que diu el 

següent: 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en 

la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 

nouvingudes, 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 

Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 

gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i  societat civil en general, 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),  

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els  

municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 

El Ple de l’Ajuntament d’Artés, per unanimitat, 

ACORDA: 

1. Donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 

de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 

catalana i a favor de la seva unitat. 

2. Donar suport a la Comissió Correllengua d’Artés i aportar la infraestructura i l’ajuda 

necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 

3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta  

corporació. 

4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 

facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre 

la població nouvinguda.  

5. Fer una aportació econòmica per a l’organització dels actes i el bon funcionament del 

Correllengua 2013 d’Artés, de 1.000,00 euros. 

6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, o a 

través de l’a/e: cal@cal.cat 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina explica que enguany es retrà homenatge a l’escriptor 

Miquel Martí i Pol, el qual fa deu anys que ens va deixar.  A Artés el Correllengua es farà a 

finals de setembre i nosaltres també homenatjarem a en Francesc Blancher que també fa deu 

anys que ens va deixar. 

 



 

 

 

APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA DE REGULACIÓ ESTÈTICA D E L’EDIFICACIÓ DEL 

NUCLI ANTIC D’ARTÉS 

 

Vista la proposta d’Ordenança de regulació estètica de l’edificació del nucli antic d’Artés, 

elaborat per la Comissió nomenada amb aquesta finalitat . 

Atès allò que disposen els articles 60 i següents del ROAS, se sotmet a l’aprovació del Ple 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança de regulació estètica de l’edificació del nucli antic 

d’Artés. 

Segon.-  Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 

interessats, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i 

suggeriments. 

Tercer.-  En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí  expressa la seva felicitació al treball participatiu que s’ha 

fet, i esmentar el fet que els diferents grups hem pogut participar i exposar les nostres posicions 

sobre aquest tema. També veiem molt bé que s’hagi convidat a totes les parts implicades a dir-

hi la seva. Tot i així, el seu grup considera que aquest treball comença des d’una posició que 

no comparteixen des de l’origen. Els recorda que els grups que estan en el govern, en diferents 

programes electorals, han expressat la voluntat d’elaborar un nou POUM, i creu que aquesta 

regulació estètica de l’edificació del nucli antic hauria d’haver quedat emmarcat en aquest nou 

POUM que s’hauria pogut fer i nosaltres tenim dubtes sobre que el fet que s’incorpori més 

endavant en el nou POUM sigui el més correcte.  

Celebrem que es faci un nou document i que s’ordeni el nucli antic i hi estem totalment a favor i 

per afavorir que es pugui aprovar, el nostre grup s’abstindrà. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que la CUP celebra que finalment ens dotem 

d’aquesta nova normativa, tot i així volem destacar que fem bastant tard, ja que aquesta arriba 

vint o trenta anys tard. Moltes de les edificacions del nucli antic estan poc o molt malmeses i, 

pel que fa al tema del procés participatiu, considerem que ha sigut bastant limitat: per una 

banda la difusió ha sigut més aviat menor ja que nosaltres creiem que era un tema prou 

important com per convocar per carta a tot el veïnat que afecta la nova normativa i això no es 

va fer. Afegir que només hi va haver una jornada de participació, la segona jornada va ser el 

retorn de la participació que és molt important i s’ha de fer sempre. 

Es va arribar a poca gent i també s’ha visualitzat la poca coordinació que hi ha amb les entitats 

que tenen més relació amb aquesta temàtica, com és l’Associació de Veïns del Barri Antic, ja 

que considerem que els seus punts de vista no han quedat del tot reflectit en el text final. Parlo 

bàsicament del tema de la fusteria d’alumini que va crear bastant debat i membres de 

l’Associació ens han fet arribar que no hi acaben d’estar del tot d’acord. Volíem fer constar 



 

 

aquesta manca de consens final, però tot i així hi votarem a favor. Finalment només afegeix 

que ara que hi haurà la nova normativa, el més important serà fer-la complir.  

 

Se sotmet a votació l’anterior acord.   

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 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, en Josep M. Camprubí i 

Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria queda aprovada l’anterior acord. 

 

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO 

 

- El regidor en Josep M. Cambrubí i Salvó exposa que el seu grup votarà a favor per la gran 

tasca que estan fent a Artés i demanarien que els altres grups del Consistori s’hi afegissin i 

votessin a favor d’aquesta bonificació. Hi ha molta gent gran que està gaudint de la labor social 

que estan fent en el municipi. 

 

- El regidor en Gerard Girbau i Fonts explica que el seu grup, per poder-se plantejar la 

bonificació de l’impost per l’ampliació de la bugaderia de la residència, troba insuficient la 

informació que se’ls dóna en aquesta proposta. Diu que en la Comissió informativa es van 

assabentar que ara era Fundació i no Patronat i per tant s’ha deslligat de l’Ajuntament i llavors 

caldria saber quina finalitat té aquesta fundació i demanen que se’ls informi com es va fer el 

traspàs de Patronat a Fundació o el balanç final del Patronat. Afegeix que entenen que en un 

òrgan privat no s’hi poden posar però sí que els agradaria saber com ha acabat el patronat. 

També demanen que se’ls expliqui per escrit quin és l’interès municipal d’aquesta obra o la 

utilitat que aconsegueixen amb l’ampliació de la bugaderia. Això també ho demanem de les 

altres bonificacions que es demanin de l’ICIO, que ens ho passin per escrit i que tot estigui 

justificat per poder decidir si es tracta d’un interès municipal o no. Un cop explicat tot això, 

creiem que queden molts dubtes a l’aire i per tant el seu grup votarà en contra. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que davant aquest dubtes que hi ha i atès que 

tampoc es tracta d’un assumpte tan urgent, es pot demanar la informació esmentada. Afegeix 

que els membres de l’Ajuntament que formaven part del patronat ho feien de forma honorífica i 

no es tenia cap mena d’informació. No es participava en cap mena de decisió o reunió del 

centre i ara quan s’ha creat la fundació s’ha fet sense cap membre de l’Ajuntament. Per tot això 

proposa demanar la informació abans sol·licitada per la CUP i deixar aquest assumpte sobre la 

taula per al proper Ple. 

Per tot això, l’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa proposa deixar aquest assumpte sobre la 

taula: 



 

 

 

El Ple, per unanimitat, va acordar deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

APROVACIÓ PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSEMBLE A DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA REVISIÓ DE LA  FACTURACIÓ DEL 

SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

Seguidament el regidor en Ramon Fornell i Alsina dóna lectura a la Moció presentada pel grup 

municipal de la CUP: 

 

L’aigua, tot i que a priori ens pot semblar un recurs inacabable, és un bé escàs i finit si no se’n 

fa una gestió adequada. La nostra societat necessita l’aigua de forma quotidiana tant a nivell 

domèstic com industrial. Durant el segle XX el consum de l’aigua a l’àmbit mundial s’ha 

quintuplicat  ja que el creixement del seu consum ha anat estretament lligat al creixement 

econòmic i social que han succeït de forma simultània. Moltes vegades l’aigua s’utilitza de 

forma excessiva perquè la societat no és conscient d’aquesta escassetat. Recentment el nostre 

país ha sofert llargs períodes de sequera i és per això que és totalment necessari prendre 

mesures de precaució i estalvi d’aquest recurs.  

A nivell local són moltes les mesures que es poden adoptar per tal de realitzar una gestió 

correcta d’aquest recurs en base a criteris ambientals: reducció del consum, reutilització 

d’aigües brutes, etc. Els ens locals poden incidir molt significativament en l’estalvi de l’aigua del 

seu municipi realitzant les actuacions adequades per tal que la seva població sigui conscient 

que el consum d’aigua s’ha de fer de forma racional. 

Una actuació que pot incidir notablement en la reducció del consum de l’aigua és la facturació 

d’aquest servei segons un sistema de trams de consum i tarifes creixents, o sigui, un sistema 

de tarifes progressives proporcionals al consum. Es tracta que el cost d’aquest servei sigui 

significativament més elevat per a aquelles llars, comerços i indústries que més consumeixen i 

al revés, que sigui significativament més barat per a qui en faci un ús més  sostenible.  

Actualment l’Ajuntament d’Artés té una concessió del servei municipal de distribució d’aigua 

amb l’empresa Sorea. Aquesta empresa és qui actualment s’encarrega del manteniment de la 

xarxa i alhora de la facturació del servei.  

El cost de la factura de l’aigua correspon a la suma de tres conceptes: servei de l’aigua, servei 

de clavegueram i el cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua. Els dos primers conceptes 

corresponen als serveis municipals de l’aigua i el tercer concepte correspon a un tribut recaptat 

per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A nivell municipal es pot decidir quin tipus de 

facturació es vol aplicar pel servei municipal, o sigui, pels dos primers conceptes. L’ACA factura 

la taxa del cànon de l’aigua mitjançant trams de consum. Contràriament, el servei municipal 

d’aigua no realitza la facturació del servei d’aigua i el de clavegueram per trams de consum, 

sinó que factura un volum mínim de 30 m3 per trimestre a una tarifa constant. Aquest consum 



 

 

mínim establert a Artés supera amb escreix el consum mitjà d’una llar a on es fa un consum 

racional d’aigua. A tall d’exemple, els habitants de la població de Barcelona tenen un consum 

mitjà diari d’aigua de 122 litres per persona i dia. Això significa que una llar  on viuen dues 

persones tenen un consum trimestral de 22 m3, molt lluny dels 30 m3 que actualment el 

municipi d’Artés considera com a consum mínim d’un habitatge.  Això fa que gairebé totes les 

llars, indistintament si consumeixen poc o molt, acabin pagant el mateix import. 

És per tot el que s’ha exposat que el grup de la CUP d’Artés proposa al Ple d’aquest 

Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer.  Estudiar el consum mitjà d’aigua per llar domèstica/comerç/indústria que té el municipi 

d’Artés. 

Segon.  Establir un sistema de trams de consum per tal de facturar el servei de l’aigua i del 

clavegueram de forma progressiva. Pel cas de les llars domèstiques establir trams de consum 

diferents segons el número de persones que hi habiten. Aplicar una tarifa bonificada al tram de 

consum més baix i una tarifa penalitzada al tram de consum més alt. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que el consum d’aigua per trams és un 

tema que interessa a tothom, com a grups que formen l’Equip de govern també hi estan 

interessats i s’hi està treballant. Recorda que s’ha demanat a l’empresa concessionària de 

l’aigua SOREA que fes un estudi i ja fa bastant temps que us vam presentar els números i la 

proposta que va presentar SOREA pels trams va semblar que no era suficientment raonada per 

tal de tirar-la endavant. S’aturat una mica el tema, s’ha tornat a fer una simulació dels trams 

que semblava que, més o menys, tots els grups hi estàvem d’acord, que era la mínima a 18 m3 

per trimestre i el segon tram era 30 m3 i hi havia unes quotes fixes i unes quotes variables. Va 

semblar que també era insuficient la simulació que fa uns quinze dies se us va donar i s’ha 

tornat a demanar a la companyia que ampliessin la mostra per veure la llar d’una, dues, 

tres...persones fins a un total de set i veure quins eren els consums amb uns exemples amb els 

diferents tipus i cada tipus sobre sis famílies. Aquesta és la petició que s’ha fet a SOREA per 

veure si es pot desencallar una mica el tema. De seguida que tinguin més informació ja els la 

passarà. 

Finalment, diu que l’Equip de govern votarà favorablement. 

 

- El regidor en Joan Babeli i Shawa manifesta que: En la actualitat  El cànon de l'aigua és un 

impost sobre el consum d'aigua que es calcula per trams,  depenent del volum d'aigua 

consumida. L'ampliació dels trams del cànon de l'aigua permet afegir al primer tram 3m³ 

mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts per la Llei a un preu bàsic,   en 

famílies que tinguin més de 3 membres  o   persones amb un grau de disminució d'un 75%. 

En l’aplicació d’estalvi   proposada  per aquesta moció, en què el consum del cànon de l’aigua 

als usos domèstics es consideren  justos i perfectes  corresponen a   trams de consum 

diferents,  amb un mínim de facturació de consum trimestral de 22 m3, molt lluny dels 30 m3 

per abonat , i  en el cas d'existir lectures de comptadors.   El tipus de gravamen que s’aplica 



 

 

depèn del volum d’aigua consumida , fet que té com a finalitat fomentar l’ús eficient de l’aigua i 

estimular la reducció dels consums  més elevats. 

El cànon de l'aigua s'articula en quatre trams, segons els volums consumits o facturats se situïn 

per sota o per sobre de la dotació bàsica i és  100 litres per persona i dia, és a dir  9 m3 

mensuals.  Per sota d’aquesta dotació s’aplica el primer tram del cànon de l’aigua que té 

caràcter social,   i és el que es contempla en aquesta  moció amb l’objectiu de facilitar l’accés a 

l’aigua a tots els ciutadans a un cost més assequible.  Per tan  com es considera que és una  

proposta justa i perfecte  el nostre vot és favorable. 

 

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

 

APROVACIÓ PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE DELS ARTESENCS I ARTESENQUES 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer dóna lectura a la Moció presentada pel grup municipal de 

la CUP, que diu el següent: 

 

Moure’ns de forma sostenible –és a dir, fent servir mitjans de transport públic col•lectiu o 

mitjans no motoritzats com caminar o anar en bicicleta- té molts avantatges. 

Per a la salut humana: 

• Redueix els efectes negatius de les emissions contaminants sobre la salut humana, 

especialment els nadons, les persones grans i els afectats per malalties respiratòries. 

• Ajuda a fer salut i a combatre el sedentarisme: caminant, anant en bicicleta. 

• Menor accidentalitat   

Per al medi ambient: 

• Redueix les emissions contaminants dels vehicles a motor que afecten l’atmosfera i els 

ecosistemes i potencien el canvi climàtic.  

• Estalvia petroli, un recurs energètic no renovable que s’està exhaurint degut al 

sobreconsum humà. 

Per a l’economia individual i col·lectiva: 

L’automòbil és el mitjà de desplaçament més car si només el fa servir una sola persona. Si 

es tenen en compte totes les despeses associades a l’ús habitual que se’n fa -amortització 

del vehicle, cost de l’assegurança, revisions mecàniques, carburant, impostos, 

aparcament, peatges, etc.-, un viatge en vehicle privat costa aproximadament cinc 

vegades del que costa un en transport públic. I costa molt més, naturalment, del que val 

fer-lo a peu o en bicicleta. 



 

 

Cal millorar la mobilitat intramunicipal i intermunicipal potenciant mitjans de transport alternatius 

al vehicle privat, amb l’objectiu concret de reduir l’ús del transport privat, afavorint la circulació 

de vianants i les bicicletes i adequant progressivament l’espai urbà per a generar un nou model 

de mobilitat. 

La mobilitat en bicicleta representa un dels mitjans de transport més ecològics ja que no 

comporta l’emissió de partícules contaminants a l’atmosfera, no genera contaminació sonora, 

comporta beneficis per a la salut de les persones usuàries i disminueix el problema de la 

congestió del trànsit.  

Actualment Artés disposa de diferents aparcaments per a bicicletes. Concretament es disposen 

de 42 places per bicicletes en diferents espais del poble; 6 a l'escola Dr. Ferrer, 13 a les 

piscines, 9 al parc municipal i 13 més a la biblioteca. 

Aquests aparcaments en algunes èpoques de l’any són insuficients i en d’altres ocasions no 

són respectats pel propi Ajuntament. Per altra banda hi ha molts espais municipals sense espai 

per aparcar i si la intenció és poder viure amb la bicicleta com a transport diari, convindria que 

els aparcament no només estiguessin situats en espais d’edificis municipals, sinó que també 

haurien d’estar situats en zones comercials, polígon,... 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 

l’adopció dels següents acords: 

Primer. Realitzar una campanya per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 

quotidià. 

Segon.  Fer un estudi dels possibles llocs on instal•lar aparcaments de bicicleta, tenint en 

compte els edificis municipals, centres educatius, zones comercials, places, espais industrials... 

I ampliar conseqüentment el nombre d’espais on es pugui aparcar la bicicleta.  

Tercer.  Crear una senyalització especial al terra de reserva de l’espai per a aparcament de 

bicicletes. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que també hi ha un espai per aparcar bicicletes 

al Camp de Futbol, però demana que es treballi conjuntament i que atès que és el responsable 

de mobilitat demana a altres regidors i voluntaris que vulguin treballar per millorar aquest 

aspecte al municipi i per tant des de l’Equip de govern hi votaran a favor. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup també hi votarà a favor perquè 

consideren que és una bona proposta. 

 

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

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ DEL GM DE LA CUP CONTRA LA POSSIBLE  OBLIGACIÓ 

D’UTILITZAR CASC EN ZONA URBANA A LES PERSONES QUE ES 

DESPLACIN EN BICICLETA 



 

 

 

Seguidament el regidor n’Ernest Clotet i Berenguer dóna lectura a la següent Moció presentada 

pel grup d’Artés de la CUP: 

 

L’ús de la bicicleta ha experimentat un augment en moltes ciutats durant els últims anys, del 

que ens hem d’alegrar pels seus indubtables efectes positius sobre el medi ambient i la salut 

pública. La contribució de la bicicleta a un millor medi ambient urbà és innegable i la seva 

contribució a la millora de la salut pública ha estat reconeguda per l'Organització Mundial de la 

Salut, que recomana l'ús quotidià de la bicicleta com a mesura preventiva davant de l'obesitat i 

les malalties coronàries. 

Així mateix ho ha reconegut també la Direcció General de Trànsit (DGT), en incloure el foment 

de la bicicleta com a mitjà de transport preferent entre els objectius del seu recentment 

presentat Projecte de Reforma del Reglament General de Circulació. Aquesta reforma conté 

nombrosos aspectes positius que afavoreixen la seguretat viària i poden ajudar a promoure l'ús 

de la bicicleta, especialment l'aposta per la pacificació del trànsit. No obstant això, l'esborrany 

inclou una mesura excepcional en el nostre entorn europeu, l'efecte global del qual és discutible 

sobre la seguretat del trànsit, la salut pública i la millora del medi ambient urbà. Ens referim a 

l'obligació d'utilitzar casc per circular en bicicleta per zona urbana. 

Durant l’any 2011 es van produir arreu de l’Estat gairebé 3.500 accidents ciclistes, dels quals 

67 van acabar en tragèdia. La majoria d’aquests accidents es van produir a la carretera, on és 

obligatori l’ús del casc. La mortalitat ciclista per accident a les ciutats espanyoles no és molt 

elevada, oscil·lant entre 10 i 15 morts a l'any (a efectes de comparació, el total de morts per 

accident de trànsit en zona urbana va ascendir a 457 en l'any 2011). 

Aquesta mortalitat mostra una clara tendència a la baixa, tot i l'indubtable augment de l'ús de la 

bicicleta com alternativa de mobilitat urbana en moltes ciutats. Aquesta tendència a la baixa 

mostra l'efectivitat de les mesures que ja s'estan prenent en moltes ciutats per millorar la 

seguretat del trànsit ciclista, com la implantació de xarxes de vies ciclistes i altres 

infraestructures. També confirma el fet que, a major nombre de ciclistes augmenta la seguretat 

ja que hi ha una major visibilitat de la bicicleta i al fet que cada vegada més conductors són 

conscients de la presència de ciclistes a la via pública ja que ells i elles també poden ser 

usuaris de la bicicleta. 

L’obligatorietat del casc afectarà negativament a l’ús de la bicicleta. Aquesta és una afirmació 

sustentada en nombrosos estudis que confirmen aquest efecte, a banda del fet significatiu que 

en cap dels països on la bicicleta ha arribat a ocupar un lloc important en la mobilitat urbana és 

obligatori l'ús del casc per als ciclistes. 

Un descens en l'ús de la bicicleta com a conseqüència de l'obligatorietat de l'ús del casc 

ciclista, podria anar acompanyat d'un increment paral·lel de l'ús de motocicletes i ciclomotors, 

amb les conseqüències negatives que cal imaginar per a la seguretat global de trànsit urbà. 

És per tot això que proposem l’adopció dels següents ACORDS: 



 

 

Primer-.  Manifestar el desacord amb la proposta de la Direcció General de Trànsit del Ministeri 

de l’Interior, d’implantar l’obligatorietat de l’ús del casc a les i els usuaris de la bicicleta en 

entorns urbans. 

Segon. - Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar aquesta proposta tenint en compte les 

opinions del sector de la bicicleta i a implantar mesures de seguretat actives per millorar la 

prevenció dels accidents de ciclistes. 

Tercer. - Instar els diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats a portar a terme totes 

les gestions que s’escaiguin per tal de donar compliment a aquesta proposta de resolució. 

Quart. - Comunicar els acords al Consell Municipal de Mobilitat, a la Red de Ciudades por la 

Bicicleta, a la Coordinadora en defensa de la bicicleta (CONBICI), a Bicicleta Club de 

Catalunya (BACC), Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, als grups parlamentaris 

del Congrés de Diputats i a la Direcció General de Transit del Ministeri de l’Interior. 

No obstant això, el Ple decidirà” 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que és una Moció que provocat un debat 

bastant intens dins el seu grup, ja que sembla com un contrasentit el fet que des de petits 

s’estimula la utilització de casc i per altra banda veient que aquesta proposta és possible que 

no vagi endavant ja que es troba en una fase molt prèvia, demanarien que es deixés aquest 

assumpte sobre la taula, en el sentit que aquest debat es tingués en el moment que, com a 

mínim, hi hagués una proposta de llei. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que precisament és ara, en aquest moment, quan la 

força de tots aquests ajuntaments i tots aquests col·lectius que estan treballant el tema de la 

mobilitat en bicicleta faci que s’ho acabin de plantejar. Pensem que l’hauríem d’aprovar per tal 

de sumar un granet més de sorra abans no l’acabin aprovant. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que és tema que està en un estat molt 

embrionari, que no sembla que s’hagi d’aprovar demà. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que a Sant Cugat ja es va aprovar el mes de març, 

que ja fa temps que hi ha col·lectius fent força en aquest sentit. 

 

Seguidament a petició del sr. Roger Genescà i Campí, es proposa deixar sobre la taula aquest 

assumpte: 

Resultat: 

Se sotmet a votació deixar aquest assumpte sobre la taula:   

Voten afirmativament: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep M. 

Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

S’abstenen: Na M. Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels 

Crusellas Serra 



 

 

En contra: En Josep Candàliga i Freixa, , n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i 

Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts.  

Vist el resultat de 4 vots afirmatius, 3 abstencions i 5 vots en contra, per majoria s’acorda que 

aquest assumpte no es quedi sobre la taula. 

 

- el regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè també van 

fer extensiu aquest debat a altres col·lectius, amb alguna persona que treballa a mossos 

d’esquadra, que ens  va explicar que s’inculca molt als nens la importància de portar casc i que 

demanen que sempre es porti el casc i que ells eren favorables a la seva aplicació. Com ja hem 

dit abans ens trobem en un debat molt embrionari i per tant ens abstindrem per tal de facilitar 

que hi hagi aquest debat i que es pugui aprovar si es desitja i més endavant, en el cas que això 

seguís endavant, miraríem quines són les aportacions de col·lectius com poden ser mossos 

d’esquadra o altres i així poder disposar de més informació per poder determinar la nostra 

posició. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que ells com que no es posaven d’acord van 

decidir que cadascú faria allò que creia més apropiat. 

 

Resultat: 

Se sotmet a votació l’anterior Moció:   

A favor: En Josep Candàliga i Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i 

Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts.  

Abstencions: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep M. Camprubí i 

Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

En contra: Na M. Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels 

Crusellas Serra 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 4 abstencions i 3 vots en contra, per majoria s’aprova 

l’anterior Moció. 

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER REFORÇAR ELS SERVEIS SOCIALS DE  L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí exposa la següent Moció presentada pel grup CiU 

d’Artés: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Actualment l’Ajuntament d’Artés disposa de la dedicació parcial d’una assistent social 

contractada pel nostre Ajuntament a jornada completa que és compartida, mitjançant un 

conveni, amb Avinyó. La dedicació actual que aquesta persona dedica a Artés és de 25,5 hores 

setmanals, la resta de la jornada laboral és compartida amb Avinyó. 



 

 

Tal com es va poder veure en el passat Ple dels Pressupostos, realitzat el passat mes de 

gener, tots els grups presents al consistori vam reclamar l’augment de dedicació a serveis 

socials. L’augment sol·licitat és necessari per poder donar resposta a l’increment de la població 

d'Artés , així com a  les noves demandes que apareixen com a conseqüència de la greu crisi. 

És per aquest motiu que sol·licitem que l’equip de govern realitzi els passos necessàries per 

finalitzar el conveni existent amb Avinyó, un fet que permetria augmentar 12 hores  la dedicació 

de l’assistent social per a les àmplies tasques locals.  

Som coneixedors que aquests dies també ha sortit una convocatòria per cobrir un lloc de treball 

de responsable dels Serveis Socials, a través de l’Ajuntament d’Avinyó. Aquesta notícia posa 

de manifest la voluntat que té dit ajuntament de comptar amb una altra assistent, cosa que  

afavoreix aquesta decisió.   

Finalment també sol·licitem que no es procedeixi a la signatura de cap conveni, a menys que 

sigui fruit d’un consens polític, amb altres municipis en els quals el treballador/a dediqui més 

temps al nostre municipi que en l’ajuntament contractant. El motiu que ens porta a demanar-ho 

és la falta de participació municipal en el procés de contractació així com el fet de poder 

garantir els mateixos drets i deures que la resta de treballadors municipals en aquesta plaça a 

cobrir. 

Per tot això, el grup local de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords:  

 

Primer.- Que es realitzin els passos necessaris per finalitzar l’actual conveni amb Avinyó que 

implica compartir l’assistent social. 

Segon.- Que no es procedeixi a la signatura de nou conveni, a menys que sigui fruit d’un 

consens polític, amb altres municipis en els quals el treballador/a dediqui més temps al nostre 

municipi que en l’ajuntament contractant. 

Tercer.- Consensuar una proposta de tasques a realitzar per l’assistent social d’Artés en 

aquestes hores de dedicació que s’augmentarà, com a conseqüència de la revocació del 

conveni actual amb l’Ajuntament d’Avinyó. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que aquesta Moció surt arrel d’una plaça que 

es gestiona des d’Avinyó i que des d’Artés no hem pogut dir ni discutir res. 

La plaça seria d’Avinyó, tot i que aquesta persona treballaria 22 hores a Artés i 7 a Avinyó. Des 

de la CUP reclamàvem és que feia falta una altra persona o més hores de dedicació als serveis 

socials, ja que és una necessitat i hi ha una demanda més gran d’aquest serveis, tant per la 

gent del carrer com per la gent que està treballant a l’Ajuntament. Per a nosaltres és indiferent 

si està contractada des d’Avinyó o des d’aquí, el que nosaltres necessitem són les hores. Des 

de la CUP, però, ens agrada saber la necessitat perquè un treballador està treballant aquí, 

perquè es fa el conveni amb l’altre Ajuntament, quines característiques té, per tal de poder-hi 

dir la nostra i si hi estem o no d’acord. Creuen que seria important formar part d’un grup per 



 

 

consensuar les tasques a desenvolupar,tot i que aquesta persona de segur que ja sap quines 

seran les seves tasques finals i hi entendrà més que nosaltres. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, abans de presentar la Moció substitutòria a aquesta, 

diu que com que abans s’ha de votar la present, vol aclarir que no va ser una iniciativa de 

només l’ajuntament d’Artés, sinó que també ha sigut iniciativa de l’ajuntament d’Avinyó, amb 

qui s’ha treballat i planificat segons les necessitats que teníem tant l’equip de govern d’Artés 

com l’equip de govern d’Avinyó i la iniciativa de poder treballar amb municipis veïns vindria dins 

l’idea de treballar en xarxa, de poder compartir en aquest cas treball de caire social, però que 

es poden compartir altres tipus de treballs. En aquest cas amb Avinyó, però també es pot 

compartir altres iniciatives amb municipis com Calders, Sallent..., sempre amb la iniciativa dels 

dos municipis i amb el consentiment del Consell Comarcal ja que s’està parlant d’una ampliació 

de treball d’un/a professional, ja que es tracta de l’ampliació d’uns horaris que estan 

subvencionats en un 55% pel Consell comarcal i la proposta que nosaltres vam fer tenia com a 

fi la millora dels serveis socials. És cert que potser hi hagut algunes mancances informatives 

als grups de l’oposició, reconeix que no s’ha explicat massa el tema. Afegeix que la persona 

que s’incorpori juntament amb els altres ens faran un esquema de treball de com han de 

funcionar els Serveis socials, els d’Artés i a Avinyó també els seus. 

Diu que no estaven del tot d’acord amb la Moció que presentava el grup de Convergència i 

Unió però que presenten aquesta alternativa perquè vegin que estem oberts a treballar i 

col·laborar i que hi pugueu ser partíceps tots els grups polítics que vulgueu. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que, per acabar el debat i passar a la votació, 

potser sí que els acords que ha llegit poden portar a confusió i que la majoria d’aquí ja ho 

havíem parlat. Diu que aquesta Moció també es presenta des de l’oposició per l’enuig que 

tenim envers la manera com s’ha portat aquest tema, des d’haver-nos d’assabentar per 

terceres persones de la manera com s’ha fet el concurs. Per això també volem defensar que 

tots aquests convenis amb altres ajuntaments es facin en consens de tots els grups polítics. 

També ens sembla que si l’assistent social necessita i ha de tenir una dedicació total al nostre 

municipi, no veiem per quin motiu llavors s’ha de compartir, ja que llavors s’afavoriria un major 

control per part del regidor de la tasca que s’està fent. 

Si els Serveis socials d’Artés necessiten un 1,2 persones, pensem que el més lògic és que una 

persona sigui només per Artés i que en tot cas el 0,20 per cent vingui de fora. Per això 

demanaríem que es tingués en compte la nostra proposta, tot i que el plantejament que es 

pugui fer ara tingui el nostre suport. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que en els pressupostos del 2013 ja es va tenir 

en compte aquest professional, i quan es van aprovar els pressupostos ja es va informar 

d’aquesta contractació. 

 



 

 

Es passa a la votació de la Moció presentada per CIU: 

Resultat:  

Voten afirmativament: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep M. 

Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

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 Mañosa, n’Ernest 

Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts.  

Vist el resultat de 4 vots afirmatius i 8 vots en contra, per majoria queda  desestimada l’anterior 

Moció. 

A continuació la regidora n’Anna Ginesta Franquesa dóna lectura a la Moció alternativa de 

presentada conjuntament pels grups de GUA-AM i PSC-PM d’Artés, que diu el següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Actualment l’Ajuntament d’Artés disposa de la dedicació parcial d’una assistent social 

contractada pel nostre Ajuntament a jornada completa que és compartida, mitjançant un 

conveni, amb Avinyó. La dedicació actual que aquesta persona dedica a Artés és de 25,5 hores 

setmanals, la resta de la jornada laboral és compartida amb Avinyó. 

Tal com es va poder veure en el passat Ple dels Pressupostos, realitzat el passat mes de 

gener, tots els grups presents al consistori vam reclamar l’augment de dedicació a serveis 

socials. L’augment sol·licitat és necessari per poder donar resposta a l’increment de la població 

d'Artés , així com a  les noves demandes que apareixen com a conseqüència de la greu crisi. 

Som coneixedors que aquests dies ha sortit la convocatòria per cobrir un lloc de treball de 

coordinador dels Serveis Socials, a través de l’Ajuntament d’Avinyó. Aquesta notícia posa de 

manifest la voluntat que té dit Ajuntament de comptar amb una altra treballadora social, cosa 

que afavoreix aquesta decisió. 

Per tot això, els grups locals de GUA-AM i PSC-PM proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords:  

Primer.- Que no es procedeixi a la signatura de nou conveni, a menys que sigui fruit d’un 

consens polític. 

Segon.- Consensuar una proposta de tasques a desenvolupar pel nou professional. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana que es faci real. 

 

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

 

A continuació, per unanimitat, els membres del Ple acorden declarar d’urgència el següent 

assumpte: 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INF ORMATIVA PERMANENT 

DE SERVEIS GENERALS 

 



 

 

Acte seguit, per al millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre's a l'aprovació 

de l'Ajuntament en Ple, i de conformitat amb les regles dels articles 123 i següents del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcalde 

proposa la modificació de la Comissió Informativa permanent de serveis generals, a la qual 

s'adscriurà els Regidors que igualment s'expressen, respectant la proporcionalitat existent entre 

els diferents grups polítics representats a la Corporació. 

 

Així, la proposta de la modificació de la Comissió efectuada per l’Alcaldia queda de la següent 

manera: 

 

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS  

PRESIDENT JOSEP CANDÀLIGA I FREIXA  GUA 

VOCAL ROGER GENESCÀ I CAMPÍ  CIU 

VOCAL MANUEL PARREÑO I JIMÉNEZ  CIU 

VOCAL GERARD GIRBAU I FONTS  CUP 

VOCAL M. PILAR VALIENTE I BALLESTEROS  GUA 

VOCAL M. ÀNGELS CRUSELLAS I SERRA  PM 

 

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

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana que quan es convoqui una comissió es 

comuniqui a tots els membres de les altres comissions. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que totes les Comissions estan ben 

convocades, diu que potser, de cara el Ple de setembre, es podrien plantejar fer una Comissió 

única ja que gairebé sempre en formen part tots els grups i tots els regidors que hi ha 

nomenats. 

 

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. 27/2013. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí felicita al nou regidor electe i desitjar-li molts encerts. 



 

 

Seguidament diu que a les últimes comissions informatives ha sortit el tema del monument 

feixista i demanen quines actuacions es preveuen fer i la temporalitat. També volen fer una 

recomanació i és que es demanés al memorial democràtic de la Generalitat de Catalunya, si 

pogués fer una valoració del monument que tenim i que fes una recomanació i que avalés 

l’actuació que s’hagi de fer. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que ja va fer un primer trasllat del monument, 

que es va proposar i aprovar en el Ple el fet de treure el citat monument d’allà on era. En 

parlarem també amb el grup de la CUP que van ser qui van fer la proposta de retirada del 

monument i no crec que hi hagi cap problema per fer una consulta al memorial democràtic. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana sobre el tema de l’Escola Bressol quin és 

l’horari que hi ha previst fer durant tot el curs, quins són els preus que es volen aplicar... 

 

- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que es farà el mateix horari que aquest últim 

curs, de les vuit trenta a les dotze trenta i de tres a cinc. Afegeix que no hi haurà cap puja de 

cap quota, que es quedarà tot com en aquest últim curs. 

Comenta que s’ha demanat un estudi de la viabilitat de l’Escola Bressol a la Diputació de 

Barcelona i si tot va segons les previsions el tindrem acabat a finals d’any. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si seria possible que algú de l’oposició pogués 

participar en aquest procés. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que aquest treball de la Diputació ve degut al 

moment en què es van fer uns treballs a nivell comarcal i s’han pres d’aquí algunes dades.  Ara 

han agafat també una sèrie de dades tècniques com els horaris, les quotes...Llavors quan ja 

tinguin una proposta, abans del document definitiu, podem agafar el compromís de convocar a 

tots els grups. 

 

- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa aclareix que la primera persona que va venir de 

Diputació va dir que segurament s’acabaria l’estudi el mes de juliol però posteriorment ens ha 

comunicat que era inviable perquè s’hauria de fer a corre-cuita i això no tenia cap mena de 

sentit i per tant es va donar com a nova data la de finals de 2013. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que si algú els demana si hi haurà algun canvi, 

poden dir que no n’hi haurà cap. 

A continuació demana sobre el tema de la fibra òptica, que es va dir que el mes de maig hi 

hauria algunes reunions per decidir quin sistema es triava per tal d’oferir les connexions. 

 



 

 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que van tenir una reunió amb un tècnic de la 

Generalitat i la resposta d’aquest estava pendent dels seus Serveis Jurídics i finalment la vam 

rebre la setmana passada. En la seva proposta s’enlenteig posar en funcionament el servei al 

2015 i per aquest motiu hem demanat una reunió amb LOCALRET que si tot va bé tindrà lloc el 

pròxim dia 31, a la una del migdia. Afegeix per convidar-los a la reunió. Una de les propostes 

consistia en que nosaltres ens féssim operadors, cosa que ja hem descartat, també se’ns va 

proposar que féssim una prova pilot, però des dels serveis jurídics de l’Ajuntament no es veu 

clar pel fet que és una obra finançada amb fons FEDER i l’altra opció seria establir com una 

taxa de via de pas per aquells operadors que la vulguin utilitzar. Per això i davant d’aquestes 

opcions, es vol demanar a Localret que ens ajudi a decidir quina és la millor opció. 

 

- El regidor en Joan Babeli Shawa diu que les plantes sobresurten a algunes de les voreres del 

municipi. Concretament parla del carrer Malla i també del passeig Diagonal. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que també veu les plantes dels diferents 

llocs i demana que, com es fa amb la neu, cadascú es netegi la seva vorera. Es contractarà la 

setmana següent dues persones dins el programa PILA que començaran a fer la neteja 

d’herbes de dins el municipi. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si es podrien podar uns abres que afecten 

diverses vivendes del carrer Joan Miró i algun altre carrer. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que esperaven que vingués la nova 

empresa a signar i ja començar la feina. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que es tracta de quatre branques però que 

tapen la claror als habitatges i que no poden obrir les finestres, que es tracta d’un tema de 

sensibilitat. 

 

- El regidor en Gerard Girbau i Fonts agraeix la benvinguda i referint-se al tema d’abans de 

l’Escola Bressol explica que el seu grup ja fa temps que va demanar si es podia establir el preu 

de l’Escola segons la renda, es va entregar un dossier de la Diputació a l’Interventor i afegeix 

que els agradaria que es tingués en compte quan es faci el citat estudi de viabilitat o si és que 

s’ha tingut en compte. 

 

- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que van tenir la primera presa de contacte el 

divendres passat i els van sol·licitar diverses dades però no van aprofundir més. Quan la 

tècnica de Diputació disposi d’aquestes dades llavors s’introduirà més en tots aquests temes. 

Tot i així manifesta que no hi ha cap problema en demanar-li com veu aquest tema. 

 



 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que en tot cas s’hauran de treballar els preus 

pel curs 2014-15. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que ja fa molt de temps es va parlar d’un problema 

que hi va haver amb la gimnàstica d’adults i del traspàs de l’activitat a un gimnàs del municipi. 

Demana si està previst que de cara l’any vinent segueixi privatitzat igual o si s’havia plantejat 

tornar a oferir el servei de forma municipal com es feia abans. Afegeix que tot va venir per la 

problemàtica d’espai que hi havia i si s’havia buscat algun espai alternatiu com podria ser el 

gimnàs de l’Institut o d’alguna escola. 

 

- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que la gimnàstica per a la gent gran ja no la 

farà més el gimnàs que la feia fins ara, que tornarà a ser municipal i es portarà a terme a 

l’auditori de l’Escola de Música. S’ha parlat amb la Direcció de l’Escola de Música i ho veuen 

bé. El professor serà el que ho feia últimament, es respectarà els mateixos dies i els mateixos 

horaris, i tota la resta com s’havia fet sempre i el preu es respectarà el que hi havia hagut l’últim 

curs que s’havia fet des de l’Ajuntament. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que van presentar una Moció que no s’ha portat 

en aquest Ple i que feia referència a la gravació dels plens i retransmissió dels mateixos perquè 

la gent del poble els pogués escoltar encara que no puguin venir ja sigui per qüestions de 

mobilitat, horaris...però que pensem que l’Ajuntament ha d’oferir. Es va dir que es deixava 

sobre la taula per temes del R.O.M. i per això ens agradaria saber en quin punt es troba el 

R.O.M.  

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que el R.O.M. ja l’ha revisat els serveis jurídics 

de l’Ajuntament i hi ha alguns matisos que s’han d’acabar d’incorporar però que si se’ns 

presenta en el setembre o el mes d’octubre no tenim cap inconvenient en aprovar-lo, llavors 

s’ha d’acabar de decidir com es farà per realitzar les gravacions ja que les persones que estem 

aquí no podem pas fer-ho, hi ha d’haver una responsabilitat i un compromís perquè si nosaltres 

diem que sí hem de tenir clar qui ho ha de fer. Personalment estaria molt content que el R.O.M. 

es pogués aprovar abans d’acabar l’any. Afegeix que creu que les retransmissions haurien 

d’estar regulades pel R.O.M. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que no entenen que aquest tema s’hagi de posposar 

al R.O.M. Si ho regula ho trobarem perfecte però creiem que es pot fer encara que no estigui 

regulat. No entenem que s’hagi d’esperar al R.O.M. per presentar aquesta Moció. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que com ja és habitual volen fer un recordatori de les 

Mocions aprovades i pendents de realitzar vull recordar que el juliol del 2012 es va aprovar una 

Moció per reclamar el pagament de l’IBI en béns immobles de l’Església catòlica o de qualsevol 



 

 

altre confessió religiosa: Es demanava elaborar un cens dels béns immobles tant dels rústics 

com dels urbans i també es demanava que s’avalués les exempcions fiscals que hagin tingut 

fins el moment. La pregunta era si ja si estava treballant i com està el tema. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que encara no disposen de la informació, però 

intentarem de posar-nos-hi. 

  

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que la urgència i el treball del dia a dia a fet 

que no hi hagués el temps necessari per encetar aquest tema. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana també com està el tema de la xarxa wifi  que pel 

que tenim entès, de moment, dóna cobertura a la cruïlla d’entitats i al centre cívic. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que sí i afegeix que també en dóna al parc. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina afegeix que, segons té entès, aquesta wifi només dóna 

servei una hora al dia per usuari i consideren que és bastant limitat i que, com a mínim a la 

Cruïlla seria necessari que hi hagués xarxa WIFI completa. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que es donarà diferents passwords a les entitats 

amb els quals disposaran d’un servei complet a la Cruïlla. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana més informació sobre aquest tema del WIFI ja 

que no en tenia constància. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa li respon que es va fer una xerrada per explicar-ho. Que 

l’Ajuntament només ha donat cobertura al Centre Cívic i al Kanal. Aquest servei l’està 

gestionant una empresa privada contractada per l’Ajuntament i es pot parlar de donar servei 

des d’altres punts municipals. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que respecte aquest tema creuen que seria ideal que 

hi hagués cobertura a tot el municipi, que es poses alguna altra antena i també estudiar si es 

pogués fer des fer des de l’Ajuntament que hi hagués una part que es pogués destinar a xarxa 

oberta. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que legalment no es pot donar servei gratuït a 

tothom. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que això només seria possible si l’Ajuntament fos 

operador. 



 

 

 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que el permís d’operador es dóna des de 

Brusel·les i que per tant és inviable. 

 

 

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

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

 

 

 

 


