
 

 

 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 

2014 

 

Núm. de la sessió:  11/2014 

DIA: 25 de setembre de 2014 

HORARI: De les 20.30 a les 21.50h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

 

 

ASSISTENTS: 

Sr. Josep Candàliga i Freixa, alcalde GUA-AM 
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Sr. Ernest Clotet i Berenguer, regidor CUP 
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Sr. Gerard Girbau i Fonts, regidor CUP 

Sr. Roger Genescà i Campí, regidor CIU 

Sr. Manel Parreño i Jiménez, regidor CIU 

Sr. Joan Babeli i Shawa, regidor CIU 

Sra. Josefa Montañola i Cortina, regidora CIU 

Sr. Josep Camprubí i Salvó, regidor CIU 

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

2.- RENÚNCIA PARCIAL FEDER CATALUNYA 2007-2013 – EIX 2 OBRA 

“CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL TORRENT SOTERRAT” (GO034947) 

Vista l’adjudicació de l’obra “Consolidació de la base del col·lector soterrat”, inclòs 

en el FEDER eix 2 període 2007-2013, per un import total de 266.361,54 €. 

Atès que es tracta d’una baixa important que afecta el total de la despesa elegible. 

L’Alcalde proposa al Ple el següent acord:  

APROVAR la renúncia de 50.000,00 euros de subvenció FEDER eix 2 període 2007-

2013 per al projecte de “Consolidació de la base del torrent soterrat” (GO034947) 

 com a conseqüència  que la nova despesa elegible prevista és de 200.000,00 

euros, enlloc dels 300.000 euros previstos inicialment. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí diu que al seu grup li sap greu que es perdin 

aquests 50.000 euros i que creuen que si es perd aquest import és perquè el 

projecte inicial estava sobrevalorat. Explica que el projecte sortia amb una valoració 

i un pressupost de 416.000 euros i finalment es va acabar adjudicant per 166.000, 

amb una baixa del 40% i això ha comportat que finalment s’hagi de renunciar als 

esmentats 50.000 euros dels 150.000 € que tenia concedits l’Ajuntament d’Artés. 
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Afegeix que per un poble com Artés el fet d’haver de renunciar a aquest import no 

és gaire positiu, i per aquest motiu demana que els pressupostos siguin més 

adequats perquè no es donin aquestes desviacions tan importants. Diu que això 

hauria de ser un toc d’atenció perquè no ens torni a passar un altre cop. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que a ells també els sap greu que es 

perdin aquests 50.000 euros però explica que en la majoria d’obres que estan 

sortint a concurs al nostre país hi ha unes baixes molt importants. En totes les 

obres que s’estan adjudicant, siguin més petites o més grans, hi ha unes baixes 

importants. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que el FEDER és diferent d’un 

PUOSC  o una subvenció de Diputació, ja que en aquestes, per atorgar-les, es 

compta una mica quin és el global de la població. El Feder funciona diferent, és 

tracta d’una subvenció a la qual ens vam acollir amb una proposta concreta. No és 

que es perdin 50.000 euros sinó que aquests repercuteixen en la baixa de 

l’empresa. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí explica que ja entén que aquesta renúncia ve 

estipulada pel mateix FEDER, però el que el seu grup no entén és que hi hagi un 

40% de baixa i això els demostra que els preus no estaven ben calculats. 

 

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. 

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

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

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 en contra, per majoria queda aprovat 

l’anterior acord. 

 

 

3.- APROVACIÓ FITXERS DADES PERSONALS 

Atès el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades personals, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
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Primer.- Crear els fitxers de dades personals d’aquest Ajuntament amb la 

denominació i contingut que figura a continuació, d’acord amb l’article 20 de la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: 

1. Denominació: REGISTRE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

a) Finalitat i usos previstos: Recollir les dades d’entrada i sortida de 

documents i la gestió administrativa relacionada amb la competència 

municipal 

b) Persones afectades: Particulars, representants d’empreses, fundacions 

i associacions, interessats en el procediment. 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, 

Registres públics i Administracions Públiques. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde 

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

2. Denominació: GESTIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ 

a) Finalitat i usos previstos: Administració d’altes i baixes dels usuaris 

dels sistemes d’informació de l’Ajuntament i gestió del correu electrònic, 

administració i control d’usuaris amb permisos d’accés dins les 

aplicacions de l’Ajuntament, gestió de l’inventari d’equips i material, 

identificació i assignació de recursos i gestió d’usuaris i control d’accés 

dels mateixos a la pàgina web de l’ajuntament. 

b) Persones afectades: Personal de l’ajuntament. 
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c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, contrasenya, departament 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde 

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

3. Denominació: PROTECCIÓ CIVIL 

a) Finalitat i usos previstos: Gestió de la informació inclosa als Plans de 

Protecció Civil per al desenvolupament dels mateixos. 

b) Persones afectades: Ciutadans del municipi i càrrecs electes. 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça postal / adreça coordenades UTM, telèfon, mòbil, 

signatura manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 
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k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

4. Denominació: PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDORIA 

a) Finalitat i usos previstos: Gestió del foment de la promoció econòmica 

i de ciutat, i de l’emprenedoria 

b) Persones afectades: Persones físiques i representants d’empreses 

sol·licitants del serveis prestats en relació a la gestió del foment de la 

promoció econòmica i l’emprenedoria. 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, 

entitats privades. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça postal / adreça coordenades UTM, telèfon, mòbil, 

signatura manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

5. Denominació: GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL 

a) Finalitat i usos previstos: Manteniment de l’Agenda institucional, 

informació de contacte sobre col·laboració administrativa, relacions 

polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents activitats dels 

càrrecs polítics.   

b) Persones afectades: Persones amb què l’Ajuntament ha tingut algun 

contacte o que poden resultar d’interès per l’activitat laboral que 

exerceixen o pel lloc de treball que ocupen i persones que treballen en el 

propi Ajuntament. Càrrecs electes, càrrecs públics, representants 

d’empreses i particulars, i entitats.  
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c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds, 

entrevistes o en persona, correu electrònic/internet i targetes de visita, 

cartes, concursos, projectes, escrits, contractes, ofertes. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; fonts 

accessibles al públic: Diaris i butlletins oficials; entitats privades i 

Administracions Públiques. 

l) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic 

e) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde 

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

6. Denominació: GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS 

a) Finalitat i usos previstos: Gestió dels diferents serveis municipals de 

l’Ajuntament utilitzats pels usuaris 

b) Persones afectades: Usuaris dels serveis municipals 

c) Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos, 

pressupostos, factures i altres documents en suport paper o per 

transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant 

legal 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 
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h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde 

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

7. Denominació: CURSOS, ACTIVITATS I CONCURSOS 

a) Finalitat i usos previstos: Inscripcions i seguiments dels participants 

en els cursos, activitats i concursos organitzats per l’ajuntament. 

b) Persones afectades: Persones físiques participants de les activitats 

programades i representants legals 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ 

signatura electrònica, correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Alt 

8. Denominació: URBANISME 

a) Finalitat i usos previstos: Gestió i control de la informació necessària 

per la Gestió dels Serveis subministrats des dels Serveis del Territori 

b) Persones afectades: Ciutadans del municipi 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 
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d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant 

legal 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde 

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

9. Denominació: VIDEOVIGILÀNCIA 

a) Finalitat i usos previstos: Vigilància i control  de l’ús de les  

instal·lacions i equipaments de l’Ajuntament 

b) Persones afectades: Persones físiques que accedeixen a les 

dependències i instal·lacions municipals 

c) Procediment de recollida de dades: Captació d’imatge per un sistema 

de càmeres. 

d) Procedència de les dades: El propi interessat 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: Imatge i veu 

f) Sistema de tractament utilitzat: Automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Bàsic 

10. Denominació: SERVEIS D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
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a) Finalitat i usos previstos: Gestió del servei municipal d’atenció 

ciutadana en els Punts d’Atenció al ciutadà 

b) Persones afectades: Particulars, representants d’empreses, fundacions 

i associacions, interessats en el procediment. 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Mitjà 

11. Denominació: GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ 

a) Finalitat i usos previstos: Gestionar les activitats econòmiques, 

comptables i de contractació administrativa en l’àmbit de les funcions 

pròpies de l’Ajuntament 

b) Persones afectades: Creditors, licitadors, contractistes i proveïdors de 

béns i serveis. 

c) Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos, 

pressupostos, factures i altres documents en suport paper o per 

transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant 

legal. Administracions públiques. Registres públics. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic, codi compte corrent 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 
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g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde 

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Mitjà 

12. Denominació: GESTIÓ D’INGRESSOS 

a) Finalitat i usos previstos: Gestió de la generació, liquidació i 

cobrament de determinats tributs municipals 

b) Persones afectades: Contribuents i altres persones físiques 

presumptament infractores. 

c) Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos  i altres 

documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web 

o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant 

legal. Administracions públiques. Registres públics. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic, codi compte corrent 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde 

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Mitjà 

13. Denominació: GESTIÓ DE PERSONAL 

a) Finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les relacions amb 

el personal al servei de l’ajuntament i realització dels processos habituals 

de gestió de RRHH. 
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b) Persones afectades: Empleats municipals i candidats a processos de 

selecció d’accés a l’ocupació pública convocats per l’Ajuntament. 

Voluntaris.  

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Mitjà 

14. Denominació: CENS D’ANIMALS 

a) Finalitat i usos previstos: Manteniment del Registre d’animals de 

companyia i gossos potencialment perillosos (gestió de les llicències per 

a la tinença d’animals potencialment perillosos).  

b) Persones afectades: Propietaris d’animals de companyia i gossos 

perillosos. 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 

Administracions públiques 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, 

correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
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de caràcter personal, en especial les previstes a la Llei 14/1986, de 25 

d’abril General de Sanitat, Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació 

Sanitària de Catalunya, Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre tinença de 

gossos considerats potencialment perillosos. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Alt 

15. Denominació: EXPEDIENTS D’ALUMNES 

a) Finalitat i usos previstos: Seguiments dels alumnes de les diferents 

escoles municipals 

b) Persones afectades: Alumnes de les escoles municipals de música i llar 

d’infants i els seus representants legals 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, 

Registres públics i Administracions Públiques. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i 

cognoms, data de naixement, núm. targeta sanitària, adreça, telèfon, 

signatura manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic, idioma, 

dades familiars a efectes de baremació (família nombrosa, discapacitats, 

beneficiaris de renda mínima, malalties cròniques), seguiment acadèmic  

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Alt 

16. Denominació: POLICIA LOCAL 
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a) Finalitat i usos previstos: Gestió de la informació amb finalitats 

policials, derivada de les actuacions policials 

b) Persones afectades: Persones incloses en expedients de la Policia Local 

amb finalitats policials 

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, 

formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en suport paper o 

per transmissió electrònica, via web o correu electrònic. 

d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; altres 

persones físiques diferents de l’afectat o el seu representant i 

Administracions Públiques. 

e) Estructura bàsica i tipus de dades: Origen Racial / ètnic, Informes 

Salut/ Revisions, Minusvàlues, Dades Accidents, Infraccions Penals, 

Infraccions Administratives, NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, 

adreça, telèfon, dades vehicle (tipus, matrícula, marca, color model), 

Localització infracció, Agents que intervenen, Resultat, signatura 

manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic 

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat 

g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal. En especial a companyies asseguradores i autoritat 

judicial. 

h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències 

internacionals de dades 

i) Responsable del fitxer: Alcalde  

j) Unitats o serveis on exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà. Carrer Barquera 

núm. 41 – 08271 Artés 

k) Nivell de Seguretat: Alt 

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 

Tercer.- Sol·licitar la inscripció dels esmentats fitxers a l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que la creació d’aquests registres són la 

conseqüència d’una instància que va entrar el grup de Convergència i Unió a arrel 

de la instal·lació d’unes càmeres de vigilància a les àrees d’emergència que s’han 

habilitat a causa del porta a porta. Van creure que aquestes gravacions podien 

vulnerar la Llei de dades personals i per això ens alegrem que hagi servit per posar 
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al dia i ordenar aquests fitxers que creiem que, fins el dia d’avui, no estaven 

regulats. 

Des de fa un temps, des de l’oposició demanem poder accedir als registres 

d’entrades i sortides i els documents necessaris per poder valorar les actuacions 

que es realitzen des de l’Ajuntament. Amb la posada en marxa d’aquests fitxers, es 

dóna pas a l’accés a la informació per part  dels grups de l’oposició després de 

signar un document de confidencialitat, tot i ser una condició que ja es jura amb el 

càrrec. Per aquest motiu pensen que, un cop estiguin posats al dia aquests fitxers, 

totes les persones que tinguin accés a dades d’aquest Ajuntament hauran de signar 

el corresponent document, de la mateixa manera que també ho haurien de fer les 

empreses externes que tenen accés a dades personals. Finalment, diu que el vot 

del seu grup serà favorable a aquesta aprovació. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que les dades de registre s’ha fet a 

través d’un programa informàtic que es va començar a implantar el mes de febrer. 

Es va demanar a diferents llocs que utilitzaven aquest programa com ho 

gestionaven i no es va poder prendre cap decisió fins que no es va disposar de tota 

la informació. Diu que no hi ha cap problema en fer-los arribar la informació, i fins i 

tot mentre se solucionava aquest tema  se’ls va fer arribar la informació en format 

paper. Explica que el tema de les restriccions va ser demanat per les àrees 

d’emergència de l’Ajuntament. Afegeix que la legalització d’aquests fitxers també 

servirà per regularitzar les càmeres de Cal Sitjes que ja fa força temps que estaven 

instal·lades. Diu que també estan mirant de regular la instal·lació de càmeres de 

seguretat a l’Escola Dr. Ferrer, on hi hagut diverses entrades nocturnes i s’hi ha 

ocasionat diversos desperfectes. 

Per tot això creu que és important regularitzar i tenir el màxim d’actualitzats tots 

aquests fitxers. 

 

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

 

 

4.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS FIRA 2014 

Ateses les bases que regulen els ajuts de l’Ajuntament d’Artés a les empreses del 

municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, que es van aprovar pel 

Ple de l’Ajuntament d’Artés, en sessió del dia 19 de juliol de 2012 . 

Vist que els dies 26 i 27 d’abril de 2014 l’Ajuntament d’Artés va organitzar la 54a 

Fira d’Artés. 
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L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

-Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts a les empreses del municipi  per 

al foment del desenvolupament econòmic local, amb càrrec a la partida 39900 del 

pressupost d’ingressos de l’Ajuntament, segons les bases aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament d’Artés en sessió del dia 19 de juliol de 2012 i publicades en el Butlletí 

Oficial de la província  del dia 8 d’octubre de 2012, publicant-se la present 

convocatòria   en el BOP, tauler d’anuncis municipal i  a  la web de la corporació 

www.artes.cat.           

El termini  de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar des de 

l’endemà de la publicació  de la  present convocatòria  en el Butlletí oficial de la 

Província . 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta el suport del seu grup a aquesta 

proposta i al mateix temps volen demanar que les empreses que facin algun tipus 

de tràmit a l’Ajuntament o bé hi paguin algun rebut com pot ser l’IBI no se’ls torni 

a demanar per justificar les subvencions, que s’intenti demanar la documentació 

imprescindible per optar a la subvenció de la Fira però que no es demanin 

documents que pugui tenir l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que serà l’Interventor qui faci els 

requeriments. 

 

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

 

5.- MODIFICACIÓ SUBJECTES PASSIUS CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

CARRER VERGE DE FUSSIMANYA 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcalde de la Corporació que diu el 

següent: 

ANTECEDENTS 

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Artés, en sessió del dia 21 de febrer de 2013, 

en el qual es va aprovar la liquidació definitiva del senyor Torcuato Ros Salmeron, 

en concepte de les contribucions especials de la finca referència cadastral num. 

3282002DG1238S0001PW situada al  carrer Verge de Fussimanya  per un import 

total de 18.047,64 €. 

Vista la documentació tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària  de la Diputació 

de Barcelona en la qual es posa de manifest que el senyor Torcuato Ros Salmeron 
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és titular de l’usdefruit vitalici de la finca esmentada  però no és titular de la 

mateixa, essent titulars de quartes parts indivises els senyors/res: 

 

MARIA LUISA ROS SÁNCHEZ 

MARIA JOSÉ ROS SÁNCHEZ 

ANA BELEN ROS SÁNCHEZ 

TORCUATO ROS SÁNCHEZ 

 

Atès el que disposa  l’article 30.2.a el Text Refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Llei 2/2004 de 5 de març, el qual disposa 

que el subjecte passiu en les contribucions especials per a la realització d’obres o 

establiments o ampliació de serveis que afectin a bens immobles és el propietari 

dels mateixos. 

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

ACORDS: 

PRIMER.- Deixar sense efecte la quota individual definitiva de les contribucions 

especials aplicades per les obres de la urbanització del carrer Verge de Fussimanya 

aprovada en el Ple del dia 21 de febrer de 2013, referent a la finca 

3282002DG1238S0001PW i practicada al senyor Torcuato Ros Salmeron per un 

import de 18.047,64 euros, i donar de baixa les liquidacions  del primer i segon 

termini de pagament practicades al senyor Torcuato Ros Salmeron per un import 

total de 13.369,62 euros 

SEGON.- Aprovar la nova liquidació definitiva de les contribucions especials 

imposades per les obres de la urbanització carrer Verge de Fussimanya 

corresponents a la finca referència cadastral 3282002DG1238S0001PW  als  

següents  subjectes passius com a titulars de les quartes parts  indivises  de 

l’esmentada finca:  

 

MARIA LUISA ROS SÁNCHEZ 

MARIA JOSÉ ROS SÁNCHEZ 

ANA BELEN ROS SÁNCHEZ 

TORCUATO ROS SÁNCHEZ 

 

Cost Final de l’obra: 85.555,53 € 

  Cost a repartir entre els beneficiaris: 76.999,97 € 

 

Referència cadastral Mòdul 

imputable 

Valor mòdul  
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3282002DG1238S0001PW 60% ml:            

26,10 

 

40% m3:      

1.456,00 

ml:  500,9515 

euros 

 

m3:  3,41539 

euros 

=13.074,83 

€ 

 

=  

4.972,80 € 

   

Quota definitiva 

 

   

18.047,63 

€ 

 

TERCER.- Notificar aquest acord als nous subjectes passius pel seu coneixement i a 

l’efecte corresponent.” 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup farà el mateix que van fer 

en el febrer del 2013, i per això tornaran a votar en contra.  

Justifiquen aquest vot perquè van veure el canvi de criteri de l’Equip de govern, 

totalment legítim, de fer contribucions especials al carrer Fussimanya, com ja 

s’havia fet en altres ocasions en l’anterior legislatura, i en canvi a la ctra. de Sallent 

no es van fer contribucions especials. Tot i que entén que el canvi pot ser legítim 

però el seu grup creu que no és correcte que uns veïns paguin per fer-los unes 

obres d’urbanització en canvi a d’altres no. Per aquest motiu, el seu grup votarà en 

contra. 

 

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. 

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

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

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 en contra, per majoria queda aprovat 

l’anterior acord. 

 

 

6.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS ESCOLA DE MÚSICA 
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Ateses les bases que regulen els ajuts individuals per a la promoció de la cultura 

musical en l’àmbit local, aprovades pel Ple de la Corporació el dia 20 de setembre 

de 2012, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals per a la promoció de la 

cultura musical en l’àmbit local per al curs 2014-2015, segons bases aprovades pel 

Ple de la Corporació el dia 20 de setembre de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial 

de la Província del dia 1 d’octubre de 2012, obrint el següent període per a la 

presentació d’instàncies: 

1. Del 6 al 17 d’octubre de 2014, per alumnes matriculats en període ordinari. 

2. Del 2 al 20 de gener de 2015 per alumnes matriculats de l’1 d’octubre de 

2014 fins el 20 de gener de 2015. 

Segon.- Els ajuts objectes d’aquesta proposta es faran efectius amb càrrec a les 

partida 31200 del pressupost municipal d’ingressos vigent. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

7.- APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 2014  

A continuació es dóna compte de la proposta d’atorgament de subvencions de les 

entitats corresponents a l’exercici 2014 que diu el següent: 

Vist la convocatòria de subvencions a entitats esportives, culturals, d’ensenyament i 

de cooperació al desenvolupament aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en data 

20 de febrer de 2014 i que correspon a l’exercici 2014. 

Vist les actes de valoració de les sol·licituds de subvencions dels projectes de les 

entitats, exercici 2014, realitzades per les Comissions de valoració de les línies de 

cultura, cooperació, esports i ensenyament.  

Es proposa el següent  A C O R D : 

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions per l’exercici 2014 a la relació de 

projectes esportius, culturals, d’ensenyament i cooperació al desenvolupament que 

es detallen tot seguit: 

ESPORTIVES: 

Subvenció destinada a entitats esportives: 

CONVOCATÒRIA 1:  10.000,00 € 

CONVOCATÒRIA 2:    6.150,00 € 

ROMANENT:                        0 € 

CONVOCATÒRIA 1 

Entitats 

 

Projecte 

 Convocatòria 1 

 2014 

Futbol Club Artés  4.639,50 € 
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TEMPORADA FUTBOL 2014 

Club Bàsquet Artés 

 

ESCOLA DE BÀSQUET 5.360,50 € 

                                               

TOTAL...............................................................10.000,00 € 

 

CONVOCATÒRIA 2 

Entitats 

 

Projecte 

 Convocatòria 2 

 2014 

CLUB TENNIS ARTÉS ESCOLA DE TENNIS I TORNEJOS 594,74 € 

AMICS DE LA CURSA XIV CROS 1 DE MAIG 526,04 € 

AMICS DE LA CURSA XXIV PEDALADA 489,41 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS AQUAGYM, PILATES I WATERPOLO 315,39 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS CURSETS I ESCOLA DE NATACIÓ 489,41 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS ACTIVITATS LÚDIQUES 300,00 € 

FUTBOL CLUB ARTÉS 

ACTIVITATS PER LA RENOVACIÓ DE 

LA IMATGE CORPORATIVA 379,50 € 

FUTBOL CLUB ARTÉS TORNEJOS 2014 809,96 € 

CENTRE EXCURSIONISTA PAS FERM 580,99 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS 3X3 356,61 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS CAMPUS RAFA MARTÍNEZ 631,37 € 

CLUB PETANCA ARTÉS LLIGA FEDERADA 324,55 € 

CLUB PETANCA ARTÉS TORNEIG INTERCOMARCAL 352,03 € 

                                                                                                                             

TOTAL......6.150,00 € 

ENSENYAMENT: 

Subvenció destinada a projectes educatius :   6.800,00 € 

ROMANENT:                                                    0,01 € 

Entitat Projecte Import 

2014 

AMPA ESCOLA BRESSOL Col·laboració amb l’Escola 705,23 

AMPA ESCOLA BRESSOL Festes durant el curs 546,95 

AMPA ESCOLA DR FERRER Extraescolars i acollides 875,67 

AMPA ESCOLA DR FERRER Festes escola 869,94 

AMPA ESCOLA DR FERRER Socialització Llibres 766,10 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Extraescolars  820,89 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Festa Primavera 686,96 
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AMPA ESCOLA VEDRUNA Programa de millora de l’anglès 583,48 

AMPA INSTITUT Promoció de l’esport 250,00 

AMPA INSTITUT Promoció de la cultura 300,00 

AMPA ESCOLA DE MÚSICA Foment orquestra i conjunts 

corals 

394,77 

                                                    

TOTAL.................................................6.799,99 EUROS 

 

CULTURALS: 

Subvenció destinada a entitats culturals:  19.000,00 € 

ROMANENT:                      0,83 € 

 

Entitats Projectes Subvenció 

Esbart Dansaire i Bastoners 

d'Artés CARAMELLES 100,00 € 

Esbart Dansaire i Bastoners 

d'Artés 

TROBADA COMARCAL 

BASTONERS 594,74 € 

Esbart Dansaire i Bastoners 

d'Artés BASTONERS D’ARTÉS 677,87 € 

Esplai El Cep ACTIVITATS 2014 959,25 € 

Esplai El Cep  CAMPAMENTS 588,34 € 

Grup Nei Teatre ESPECTACLES ESCÈNICS 1.189,47 € 

Grup Nei Teatre CURSOS, TALLERS I FORMACIÓ 170,00 € 

Esplai Artesenc de l’Amistat BALLS 716,24 € 

Esplai Artesenc de l’Amistat CURSOS FORMACIÓ 665,08 € 

Esplai Artesenc de l’Amistat LLEURE I SALUT 882,51 € 

Ateneu Popular la Falç PROJECTE LÚDIC/FESTIU 400,00 € 

Ateneu Popular la Falç PROJECTE POLÍTICO-SOCIAL 100,00 € 

Ateneu Popular la Falç 

PROMOCIÓ CULTURA CATALANA 

I ARTESENCA 869,72 € 

Raïm de Poesia VETLLADA RESIDÈNCIA 150,00 € 

Raïm de Poesia VETLLADA ANIVERSARI 200,00 € 

Raïm de Poesia VETLLADES POÈTIQUES 600,00 € 

L'Artesenc REDIART 786,59 € 

Associació de veïns i amics del 

Barri Vell d'Artés 12a CASTANYADA 441,26 € 

Associació de veïns i amics del FESTA DIVERSITAT 518,00 € 
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Barri Vell d'Artés 

Centre Cultural i Recreatiu 

Andalús GASTRONOMIA ANDALUSA 524,39 € 

Cor Artesenc 

NOCES D’OR I 34è CONCERT DE 

NADAL 524,39 € 

Associació Cultural Femenina CUINA I MANUALITATS 460,44 € 

Associació Cultural Femenina SORTIDES CULTURALS 460,44 € 

Associació Cultural Femenina XERRADES 556,37 € 

Associació el Casal BALLS A LA FRESCA 313,36  € 

Amics de la Sardana d'Artés 31è SARAU ARTESENC 1.010,41 € 

Amics de la Sardana d'Artés 41a CASTANYADA I AUDICIONS 818,56 € 

Amics de la Sardana d'Artés 42è APLEC DE LA SARDANA 882,51 € 

Amics del Ball en línia ENSENYAR A BALLAR EN LÍNIA 390,10 € 

Grallers d’Artés PROMOCIÓ GRALLA 219,00 € 

Grallers d’Artés TXANTREA 350,00 € 

Enramades del Raval i Rodalies REVETLLA DEL RAVAL 997,62 € 

Picapolls CULTURA CASTELLERA 882,51 € 

              

TOTAL..........................................................18.999,17 € 

 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: 

Subvenció destinada a projectes de cooperació:  8.500,00 € 

ROMANENT:                                                   4.500,00 € 

Agermanament sense fronteres 2.000,00 € 

Acció Internacional 2.000,00 € 

Càritas  -FORA DE TERMINI- € 

TOTAL 4.000,00 € 

 

Segon.- Notificar els imports adjudicats de les subvencions a les entitats 

beneficiàries. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí explica el seu grup ja es va abstenir en 

l’aprovació de les bases i que van dir que farien una valoració amb el que s’ha 

atorgat a cada entitat i que han vist algunes variacions. Per aquest motiu, el seu 

grup s’abstindrà per tal que es puguin aprovar. 

 

Se sotmet a votació l’anterior Acord:   

Resultat:  
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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, na Josefa 

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

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, per majoria queda aprovat 

l’anterior acord. 

 

8.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2014 

A continuació, la senyora Meritxell Saus Moreno, membre de la Comissió 

organitzadora del Correllengua a Artés dóna lectura a la següent Moció: 

“La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 

tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una 

llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des 

de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un 

nou impuls per mitjà de la 18a edició del Correllengua. Des de la CAL, considerem 

que seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la 

moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels 

acords proposats.  

Proposta d’acord  

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 18 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, reunit el dia 25 de setembre de 2014, per 

unanimitat ACORDA:  
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1. Donar suport al Correllengua 2014 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 les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua 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 general per a l’organització dels actes i el bon 

funcionament del Correllengua 2014.  

6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la CAL, al carrer Muntadas, 24-26 

baixos 08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors 

locals del Correllengua.  

 

 

9.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN 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. 38/2014. 

 

 

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 

 

11.- PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí, en relació a l’obra de connectivitat amb el 

nucli antic, diu que han vist que ja s’han tret les tanques de protecció, però el seu 

grup creu que alguns dels talussos no queden prou segurs. Per aquest motiu 

demanen un informe tècnic on s’asseguri que tot compleix la normativa vigent. 
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La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana a quins talussos es refereix. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí diu que n’hi ha diversos. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que en la segona fase del projecte 

s’acabarà d’endreçar tota la zona, i que en algunes zones s’ha posat malla verda 

mentre no creixi la vegetació. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que el seu grup creu que hi ha alguna 

deficiència pel que fa als accessos: per exemple pel que fa quan s’acaben els 

baixadors i les escales, a la ctra de Sallent, hi hauria d’haver un pas de vianants, 

concretament pel que fa al c/ Callarís i el c/ Sant Pelegrí. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas diu que només se’n farà un d’alçat al c/ Sant 

Pelegrí el pròxim 2015. L’altre, el del c/ Callarís es pot pintar. Diu que un cop 

acabat el projecte, s’ha afegit una tanca al davant de la residència i que això s’ha 

fet fora del projecte, però han vist que és un dels llocs on la vegetació és més 

esclarissada i hi podia haver més perill. Finalment diu que, abans d’obrir-ho, es van 

posar malles en tot el recorregut. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina afegeix que l’accés que dóna al mig del c/ 

Hospital no està anivellat i això no va bé per les cadires de rodes. 

 

El regidor en Gerard Girbau i Fonts comenta que en el citat tram, a la nit, s’hi veu 

molta il·luminació i demana si és necessària. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que tot el tram és de baix consum. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí demana que la pista d’skate tingui un 

manteniment més continuat, ja que en aquella zona hi ha molta grava i per evitar 

que caiguin els usuaris. 

Pel que fa a Urbanisme diu que han vist que han entrat diversos pressupostos per 

asfaltar alguns carrers: el carrer de la Pedrera, el del Vila del Solés i algun altre. 

Demana si es podria aprofitar per fer una capa d’asfalt  a la ctra. de Sallent, ja que 

després de l’últim arranjament que s’hi ha fet hi ha alguna zona malmesa. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que no està previst però que 

tampoc hi ha pressupost. Explica que la partida és de 50.000 € i que és bastant 
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justa ja que també volen fer l’entrada a la pl. de l’Església des de la carretera, just 

fins el tram on hi ha un forat bastant gran. Finalment diu que, si hi hagués cap 

possibilitat, ho valorarien. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que també s’haurà d’asfaltar el tram 

on es col·locarà el semàfor a la ctra. de Sabadell, davant els pisos de la Caixa. 

 

El regidor en Manuel Parreño i Jiménez, en relació al porta a porta, diu que des que 

s’ha posat en funcionament aquest sistema, veuen cada dia les voreres més 

tacades. Afegeix que el fet de treure els cubells a fora i que els treballadors portin 

les bosses des de la vorera fins el camió fa que s’embruti més el carrer. Demana si 

està previst algun sistema de neteja amb aigua a pressió o bé si es farà la neteja 

més sovint per treure les taques de la vorera i les olors. 

 

L’Alcalde diu que això ja es va preveure quan es va començar aquest sistema de 

recollida i que des de llavors es fa una neteja més acurada. 

 

El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si s’estan portant a terme les 

millores que es va determinar que fes l’empresa. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que s’està fent tot un seguiment dels 

canvis i millores que suposen aquest canvi de sistema. 

 

El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó explica que els veïns dels pisos de la Caixa 

li han demanat quan es posarà un contenidor per la recollida, ja que en aquests 

moments se’ls amunteguen les bosses. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que es van fent les reunions de treball 

per anar millorant el sistema i que ja tenen presents aquestes necessitats, tot i que 

no els ha arribat cap queixa dels veïns. 

 

El regidor en Josep M. Camprubí demana a la regidora na M. Àngels Crusellas quan 

s’arreglarà el camí de la Vall. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que s’agafarà una màquina per 

arreglar les  cunetes d’aquest camí. Al mateix temps s’aprofitarà per arreglar les 

passarel·les de la riera Malrubí i la de Fussimanya. S’intentarà de fer les tres 

actuacions al mateix temps. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que hi ha un compromís de fer un 

manteniment anual. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina, en relació a l’Escola de Música, diu que 

estan molt d’acord amb la sensibilització musical  però també creuen que aquesta 

Escola ha de tenir una bona salut econòmica. Demana les altes i les baixes d’aquest 

curs, que quan les tinguin els les facin arribar. 

 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa respon que té les dades d’aquest curs: 

El curs 2013-14 hi va haver un total de 272 alumnes. 

El curs 2014-15 comencen 270 alumnes, però hi ha la previsió que 5 o 10 alumnes 

més es matriculin en una assignatura que començarà el novembre. 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si se’ls pot fer arribar per escrit 

les dades definitives i desglossat per assignatures. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que les dades corresponen a una 

mitja de les altes i baixes que hi ha durant tot el curs. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina explica que els han arribat veus que 

alguns professors de l’Escola de Música d’Artés aniran a fer classes a Calders. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que, a finals de juny, els ho van 

demanar des de l’AMPA de Calders, ja que hi havia molts alumnes d’aquesta 

població. Van demanar si aquesta classe es podria fer allà com a extraescolar. Per 

aquest motiu es farà un conveni entre l’Ajuntament d’Artés i el de Calders o bé el 

que s’anomena una comanda de gestió per tal que els professors puguin anar a 

Calders. Això anirà lligat a una quota que hauran d’abonar per tal de fer front als 

costos que tindrà aquest servei. Després aquests alumnes podran seguir la 

formació a l’Escola de Música d’Artés. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si així la intenció d’aquesta 

extraescolar és que després es continuï a l’Escola d’Artés. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que quan els Serveis jurídics municipals 

hagin estudiat quin és el millor procediment ja els ho comunicaran. 
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La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa aclareix que aquesta formació va adreçada 

a nens i nenes de 4, 5 i 6 anys. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina, en relació a l’Escola Bressol, demana 

com ha quedat l’horari intensiu que es volia fer a finals del curs passat. 

 

La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que de moment no poden aclarir això 

perquè en aquest moment s’estan recollint les dades. Afegeix que s’intentarà fer 

millor que l’altra vegada: s’ha fet arribar un document als pares on se’ls demana si 

volen la jornada intensiva, amb noms, cognoms i signatura. Tampoc no està decidit 

què es farà amb les famílies que no volen l’horari intensiu, a les quals se’ls ha de 

donar alguna sortida. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí recorda que la preinscripció es va fer sota uns 

conceptes. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que ja es va informar. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana el número d’alumnes de l’Escola 

Bressol municipal. 

 

La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que en el curs 2013-14 hi va haver 

91 alumnes i que aquest curs 2014-15 n’hi ha 97, tot i que cal tenir en compte que 

el mes de febrer s’obrirà la nova aula de lactants i segurament encara augmentarà 

aquest número. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si tots els alumnes són del 

municipi d’Artés. 

 

La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que suposa que sí, però que en aquest 

moment no disposa d’aquesta dada en concret. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si els poden fer arribar els 

balanços econòmics de les dues escoles. 

 

El regidor en Gerard Girbau i Fonts demana si també els els poden facilitar, ja que 

els interessaria per poder veure l’evolució, per veure com ha quedat tot plegat 

després del canvi de taxes. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que els farà arribar els resultats del curs 

2013-14. 

 

La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa aclareix que el número d’alumnes que ha 

donat de l’Escola Bressol corresponia a finals del curs passat, però que el citat curs 

va començar amb menys alumnes. 

 

El regidor en Joan Babeli i Shawa, sobre la convocatòria de la plaça de policia, 

explica que ha quedat suspesa i demana com està aquest tema en aquest moment. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que es va fer una convocatòria d’una 

plaça que hi havia de policia interí i van presentar-hi un recurs de reposició en 

relació a dos temes contra les bases. Explica que hi ha una persona que està 

presentant recursos a la majoria de processos que es convoquen a la comarca. Ara, 

des de l’Ajuntament, es vol resoldre el recurs però com que aquesta plaça es va 

presentar en uns terminis de temps molt ajustats per tal que la persona que 

guanyés la plaça pugues ingressar a l’escola de policia per formar-se. Com que el 

setembre ja va començar l’escola, ara ja no hi ha pressa per començar.  

 

La Secretària de la Corporació explica que hi ha un acord de suspensió que ja s’ha 

fet públic. Explica que el recurs de reposició és d’una persona que no s’ha presentat 

al procés de selecció i planteja dos temes: un fa referència a la valoració dels 

mèrits per haver treballat aquí i que, parcialment, potser s’hauria d’acceptar, 

modificant una part del concurs de mèrits. L’altra qüestió que es planteja és perquè 

només s’ha tret una plaça si n’hi ha més de vacants.  Aquesta part, de moment, 

l’està estudiant els serveis jurídics de l’Ajuntament. 

 

El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que els serveis jurídics són qui ha de resoldre 

aquest cas però que tots els policies haurien de tenir formació acadèmica, ja que en 

aquests moments consten com a vigilants. 

 

La Secretària de la Corporació manifesta que s’està estudiant cobrir l’oferta de la 

resta de vacants. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que segons la llei de pressupostos de 

l’Estat no es pot ampliar la plantilla. 
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El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que el seu grup desitja que en aquesta 

convocatòria hi entrin el màxim número de policies. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana si ja s’han informat sobre el circuit de 

motos que es vol fer a la vall de les Tàpies. Demana si ja s’ha fet alguna gestió. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que, abans de l’estiu, va parlar amb 

l’Alcalde de Calders i que la setmana passada hi va tornar a parlar. Explica que se’ls 

ha requerit una sèrie de mesures des del Consell Comarcal i que des de Calders han 

de resoldre encara les al·legacions. L’Alcalde de Calders es va comprometre a fer-

nos arribar tota la informació quan la tingués. Afegeix que es resoldrà segons la 

normativa i que està en mans dels tècnics. 

 

El regidor en Ramon Fornell i Alsina, en relació de la peonatització del carrer del 

carrer Jardí, demana com està el tema. 

 

El Josep Candàliga i Freixa explica que s’està ènsant en dues millores, les quals 

consistirien en la col·locació d’un semàfor a la cruïlla de la ctra. de Sallent amb el c/ 

Sant Pelegrí. Afegeix que també cal recordar la millora que es pretén fer al final del 

passeig amb el c/ Rocafort. 

 

El regidor en Gerard Girbau i Fonts, sobre el tema del projecte Barquera, demana 

com està i si podran participar en l’elaboració de les bases. 

 

La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que s’estan intentant aconseguir 

els locals i que també s’haurà de veure totes les persones que hi estan 

interessades. Afegeix que s’estan redactant el plec de condicions administratives i 

després es parlarà amb tots els grups municipals perquè hi puguin entrar a formar 

part. Explica que hi ha vàries persones, nous emprenedors, que s’han interessat 

per aquest projecte. Afegeix que tan aviat tingui més informació convocarà una 

reunió. 

 

El regidor en Gerard Girbau i Fonts demana com està el tema dels horts que ja es 

va aprovar en sessió plenària. 

 

La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que s’ha donat prioritat al projecte 

de la Barquera i que per aquest motiu ha quedat una mica parat. 
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El regidor en Gerard Girbau i Fonts explica que hi havia una partida pel programa 

PILA dins el qual vam demanar que es donés opció a persones que portessin molt 

de temps a l’atur. 

 

La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que hi haurà dues persones amb 

aquest perfil treballant a administració: 2 administratives de grau superior. Afegeix 

que el procés per cobrir aquestes places es va fer abans de l’estiu. 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer exposa que, abans de l’estiu, es va fer una 

reunió per parlar del banc d’ajudes tècniques i que es va quedar que se’ls faria 

arribar un document i encara no els han rebut. 

 

La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que ja el citat document ja està 

enviat. 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que ell no l’ha rebut. 

 

La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que va parlar amb la coordinadora i 

aquesta li va respondre que no havia rebut cap resposta de cap grup. Diu que el 

tornaran a passar. 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, com a membre de la Festa Major, diu que 

Artés surt poc a la Festa Major i que fa un any que hi va haver un article a Regió 7 

que el va impactar bastant  i per això volia demanar a la regidora Montañola si en 

la Festa Major d’enguany hi havia vist algun canvi, i si en podria fer una valoració. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina respon que sí, que sí que hi ha vist un 

canvi, que hi ha vist concerts, per diferents públics, però que tot hi així potser hi ha 

trobat a faltar algun acte pels més petits. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que s’ha fet el ball de confeti i 

també s’ha fet una gimcana participativa. Afegeix que en l’article que va escriure la 

regidora Montañola l’any passat es parlava de manca de participació, però que 

aquest any hi ha hagut un canvi i aquest ha sigut possible perquè s’ha obert a 

tothom. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana com es va establir el criteri del 

magnífic i la magnífica. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que és un senzill joc de Festa 

Major i s’ha d’entendre així. Afegeix que, al tractar-se d’una Festa Major més 

participativa ha portat més feina i que per aquest motiu era important que hi 

hagués una Comissió. 

 

La regidora na Josefa Montañola i Cortina comenta que el concurs de paelles va 

tenir molt bona rebuda. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo i Montañola respon que espera que l’any vinent 

encara tingui més participació aquest acte. 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si podran visitar les instal·lacions de 

la portada de l’aigua, demana poder anar a veure les obres. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que està tot molt a punt i es 

compromet a parlar amb l’ACA i el Consell Comarcal del Bages perquè programin 

una visita quan s’iniciïn les obres. 

 

L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta 

acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

 

 

Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 

 

Artés, 25 de setembre de 2014 
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