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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.- APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT  DE 
L’ADHESIÓ  SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL 
SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA, ANUALITAT 2014 
Seguidament es dóna compte del següent Dictamen: 
A la vista de la minuta  del “Conveni de col·laboració per al finançament de la 
integració  dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona anualitat  2014”,  tramesa pel Consell 
Comarcal del Bages i trobada conforme. 
D’acord amb l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en 
virtut del qual les Administracions poden signar convenis de cooperació que tenen 
caràcter voluntari i base negocial. 
La Comissió informativa  d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Bages i l’Ajuntament d’Artés per al finançament dels serveis de transport públic 
de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM  de Barcelona, 
anualitat 2014. 
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Segon.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni i tota la 
documentació necessària per a l’execució d’aquesta resolució. 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que el grup de la CUP hi votarà a 
favor, però que lamenten que s’hagi renunciat a crear la tarifa de la Catalunya 
central i se segueixi apostant per dependre de Barcelona. Tot i no estar d’acord en 
això hi votaran a favor. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup també votarà a favor. Se’ls 
ha plantejat un dubte perquè saben que temps enrere es podien trobar bitllets 
integrats en establiments de la població i ara, pel que els consta, no. Demana si 
aquest fet es degut a un canvi de la política del servei o bé és que no hi ha interès 
per part dels establiments i si hi hauria alguna possibilitat de vendre’ls en algun 
altre lloc. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que està totalment d’acord amb el que 
ha manifestat el regidor sr. Ramon Fornell pel que fa a la decisió de la Generalitat 
de no crear l’Àrea de la Catalunya Central. Pel que fa al tema dels bitllets diu que 
demanarà com es troba. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí demana que si els establiments no els volen 
vendre que ho faci l’Ajuntament. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’esmentat Dictamen. 
 

3.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013 
Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener 
de 2014, i trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 
Aprovar el Resum numèric següent: 
010 Artés Població total a 01-01-2014   5.661 habitants 

4.- APROVACIÓ MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONABILITAT PEL 9N 
Es dóna lectura a la següent Moció presentada per l’Alcalde: 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van 
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i 
alguns membres del govern. 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses 
declaracions va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president 
de la Generalitat i alguns membres del Govern de la Generalitat si no s’aturava 
l’organització del 9N, tot i que, finalment, no la va interposar. 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de 
Catalunya perquè  interposés una querella. 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses 
pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu 
dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un 
estat de dret. 
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A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van 
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenia que no es 
donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de 
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió, i 
acabar interposant una querella contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega i 
la consellera Rigau per la presumpta comissió de delictes de desobediència, 
prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del 
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en una 
clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica. 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant 
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat en favor 
de les llibertats dels país. 
També va ser possible gràcies a la col•laboració d’alcaldes i regidors que van 
destinar també aquestes hores, i amb la seva complicitat va ser possible disposar 
d’infraestructures tècniques que fessin possible la jornada de participació del dia 
9N. 
La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja que 
davant la impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra tots els 
voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels 
fets doncs, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la 
jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu 
judicial. 
Per tot l’anteriorment exposat, l’Alcalde proposa al Ple Municipal l’adopció dels 
següents acords: 
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que 
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern derivades de 
l’organització i execució del citat procés democràtic. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes 
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que “Sí i amb orgull. Realment des 
d’aquest moment estem esperant ja que ens vinguin a buscar. Som culpables i a 
més a més conscientment culpables. El dia 9N hi va haver a Artés una mobilització 
extraordinària. Alguns dels que estem aquí no vam poder viure tot el que s’havia 
organitzat des de la societat civil perquè per tal de que tot pogués funcionar a la 
perfecció ens vam fer voluntaris i vam estar a la mesa. Sí que vam viure situacions 
rocambolesques quan a les 7 del matí els municipals van notificar a l’organització 
que tenien ordres del caporal de no obrir cap edifici municipal. Comentant que 
aquestes eren ordres de mossos. Per tant en aquells moment els estaments públics, 
tot i que avui els regidors ens fem responsables, ho vam delegar tot a la societat 
civil. 
Avui dia, en el moment en que la responsabilitat torna a ser a la teulada política 
tornem a fer desconfiar a la població. Avui en dia ja no podem trobar a gaire gent 
que confiï en aquests partits que ens han venut tants cops que a canvi de mantenir 
el seu estatus que si fan un pas endavant serà perfecte, però fins que no passi, 
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seguirem desconfiant, perquè hi ha qui segueix preferint les quotes de poder que 
complir amb la demanda del poble. Responsabilitat tota per donar suport, però si 
no s’actua ràpid, tocarà sortir de nou al carrer.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior moció. 
 
 

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT BAIXES DRETS RECONEGUTS EXERCICIS 
ANTERIORS 
Es dóna compte de la proposta que diu el següent: 
ANTECEDENTS 
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, 
cal establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que 
resten pendents  de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment. 
Realitzades les oportunes comprovacions per part de la intervenció municipal s’ha 
elaborat una proposta de baixa que figura a l’annex d’aquest dictamen. 
FONAMENTS DE DRET 
Atès el que es disposa a l’Orden EHA 4040/2004, de 3 de novembre per la qual 
s’aprova la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, en relació a la 
prescripció i baixa dels drets reconeguts. 
Atès el que estableix l’ article 66 de la Llei 58/2013 General tributaria en quan al 
termini de prescripció del dret de l’ administració a exigir el pagament dels deutes 
tributaris. 
Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
ACORDS 
PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament per 
prescripció, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 
13.148,53 €, el detall individualitzat de la qual figura a l’annex. 
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels 
drets esmentats. 
No obstant, el Ple decidirà 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior acord. 
 
 

6.- CESSIÓ GRATUÏTA AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DEL SOLAR I 
EDIFICI DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
Seguidament es dona compte del següent dictamen de la Comissió d’Hisenda: 
“Examinat l’expedient incoat per a cedir gratuïtament al Servei Català de la Salut 
un solar de superfície 1.383,25 m2 situat al carrer Arquitecte Gaudí núm. 76 i 
l’edifici construït en el mateix solar de 616,91 m2 per a destinar-lo a Centre 
d’Atenció Primària. 
Atès que l’esmentada sessió porta causa del conveni signat en data 30 de 
desembre del 1997 modificat pel de 25 d’abril del 2001, entre aquest Ajuntament i 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la 
Salut, en el qual s’acordava la construcció de l’edifici destinat a Centre d’Atenció 
Primària per part de l’Ajuntament d’Artés, i l’atorgament de subvencions per al 
finançament de la referida construcció per part de l’esmentat Departament. 
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Atès que la subvenció concedida pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de 
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament d’Artés per a la construcció de l’edifici de 
referencia ha estat de 607.022,23 euros. 
Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública (DOGC núm. 6717 de 
30/09/2014, BOPB de 30/09/2014, exposició al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a  
la web municipal del 30/09/2014 a 04/11/2014) pel termini de trenta dies sense 
que es presentés cap reclamació ni suggeriment. 
 
Atès el que disposen els articles 211 i 212 de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya i els articles 40, i 49 al 52 del Reglament de Patrimoni dels ens locals i 
vist l’informe de Secretaria,  aquesta  Comissió proposa al Ple  els següents acords: 
Primer.- Cedir gratuïtament al Servei Català de la Salut el domini del  solar 
inventariat com a bé patrimonial de superfície  1.383,25 m2 situat al carrer 
Arquitecte Gaudí núm. 76, i proporcions segons un rectangle irregular amb façanes 
al carrer Arquitecte Gaudi en una línia aproximada de 72 metres i carrer Sant 
Cristòfol en una línia aproximada de 12 metres, i  el domini  de l’edifici construït de 
616,91 m2 ubicat en el mateix solar (edifici que es desenvolupa en una sola planta, 
amb accés directe des del carrer Arquitecte Gaudí), inscrita la finca en el Registre 
de la Propietat núm. 4 de Manresa, al volum 3.607 del llibre 174 d’Artés, foli 198, 
finca 6.486 
Segon.- Determinar que la finalitat de la cessió  és en benefici de la població, i que 
la finca es destini com fins ara a Centre d’Atenció Primària, per la qual cosa la 
finalitat pública que es pretén assolir amb la cessió gratuïta de domini de la finca no 
es pot realitzar mantenint el domini o establir el condomini de la mateixa.  
Tercer.- Acordar  que si l’immoble cedit deixa de destinar-se a dita finalitat dins 
dels 30 anys següents, a comptar des de la data de formalització de la cessió, el bé 
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament 
d’Artés, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens Locals (DOGC núm. 
1076, de 2/12/1988). 
Quart.- Facultar a l’Alcalde senyor Josep Candàliga i Freixa per a dur a terme els 
actes i signar els documents que siguin necessaris per a la plena efectivitat 
d’aquest acord. 
Cinquè.- Donar-ne comte al Departament de Governació de la Generalitat.      
Sisè.- Traslladar aquest acord al Servei Català de la Salut. 
El Ple, per unanimitat de tots els membres assistents, i per tant amb el vot 
favorable de la majoria absoluta  del nombre legal de membres de la Corporació 
(13), va aprovar l’anterior  dictamen. 
 

7.- APROVACIÓ MOCIÓ PER CREAR COMISSIÓ SEGUIMENT I CONTROL 
PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA ALS MUNICIPIS DE SALLENT, 
AVINYÓ, ARTÉS I CALDERS 
Es dóna compte de la següent Moció presentada pel grup municipal de CIU: 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
Artés es troba a les portes de la finalització del projecte d’abastament d’aigua a 
Artés, tal com va indicar per escrit el conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, Santi Vila, el passat 15 d’octubre al Parlament. 
Aquest projecte iniciat el 1992, fa més de 22 anys, és un dels projectes més 
anhelats per artesencs i artesenques, a causa de la baixa qualitat de l’aigua que 
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tenim. En aquest període, s’han succeït diferents canvis de governs i també canvis 
importants en el projecte, que han retardat excessivament l’arribada de l’aigua de 
qualitat a Artés.  
La finalització total encara és lluny de fer-se realitat. A Artés encara li faltarà una 
obra molt important per gestionar correctament la seva aigua. Ens referim a la 
construcció del “dipòsit de la Paloma” així com a les connexions a la xarxa en alta. 
L’aigua en alta encara no arribarà ni a Mura ni a Talamanca com estava previst. A 
més, el retard de posar en servei l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) ha 
fet que algun municipi, com el cas de Sallent, hagin optat per buscar solucions 
parcials que poden alterar molt els consums previstos així com els repartiments 
dels costos. 
Més enllà de la gran millora en la qualitat de l’aigua que percebran els ciutadans un 
cop es posi en funcionament l’abastament d’aigua des del Llobregat, es produiran 
també canvis importants sobre la gestió de l’aigua en alta d’Artés. Aquests canvis 
podran ser des d’una variació del cost de l’aigua, a causa del manteniment 
d’instal·lacions i altres despeses, fins a canvis en el cabal de captació de l’aigua del 
Colomer o la concessió de la gestió en alta. A part, hem de recordar que l’actual 
concessió de l’aigua en baixa domiciliària està prorrogada des de fa anys a Sorea, 
fet que és una situació anòmala. 
Tot seguit detallem els principals acords assolits per l’Ajuntament d’Artés, des 
d'anys enrere, en relació al projecte d’abastament, a fi de constatar què comporta 
la posada en servei del projecte i, a parer nostre, els acords que hauria de prendre 
actualment aquest Ple per tal de realitzar correctament el seguiment i control 
implicant-hi a tots els grups polítics del Consistori i fer d'aquesta manera, més 
transparent la gestió de l’aigua a Artés.  
El ple de l’Ajuntament d’Artés del 4 de setembre de 1992 acorda per unanimitat 
delegar al Consell Comarcal del Bages (CCB) l’execució del projecte i obra de la 
instal·lació d’una planta de tractament d’aigua per realitzar l’abastament als 
municipis de Sallent, Avinyó, Artés i Calders.  
El 24 de maig de 1995 se signa el primer conveni del projecte anomenat 
“Abastament d’aigua en alta als municipis de Sallent, Avinyó, Artés i Calders”, 
redactat per la Junta d’Aigües de Catalunya, atorgat per part del Consell Comarcal 
del Bages i els ajuntaments de Sallent, Avinyó, Artés i Calders.  
En aquest conveni es preveu un import total del projecte de 999.889,066 ptes. 
(6.009.454 Euros) IVA exclòs. Es constata que són unes despeses que les 
administracions implicades no podran assumir per la qual cosa es preveu una part 
de finançament important (80%) de part de la Junta d’aigües de la Generalitat. En 
aquest conveni, el Consell Comarcal assumeix les tasques de l’expropiació dels 
terrenys, el cost de les indemnitzacions el suportaran els ajuntaments. Es concreta 
també que el Consell Comarcal participarà aportant les tasques de gestió i 
administració del projecte. 
El conveni també estipula que el repartiment dels costos de manteniment i de 
gestió es repartirà en funció dels m3 de consum de cada població. Els càlculs es fan 
tenint en compte els consums del 1994 de les poblacions de Sallent (830.895 m3 - 
54,04%), Avinyó (181.077 m3 - 11,78%), Artés (408.619 m3 - 26,58%) i Calders 
(116.861 m3 - 7,6%) però es deixa clar que es preveu l’actualització immediata en 
funció del cabal consumit durant el primer any i s’actualitzaran sistemàticament en 
períodes anuals. El preu unitari del metre cúbic serà idèntic per a cada Ajuntament. 
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En el conveni també es deixa constància que la titularitat i propietat de les 
instal·lacions serà dels Ajuntaments implicats en funció de la seva participació en el 
finançament de l’obra. 
Finalment també cal destacar que els Ajuntaments delegants i el CCB crearan una 
Comissió de Seguiment, de caràcter consultiu, que tindrà per objecte l’examen i 
assessorament en qualsevol aspecte que afecti la gestió de les instal·lacions. 
El 7 d’abril de 1995 s’aprova, en el Ple de l’Ajuntament d’Artés, un dictamen sobre 
el projecte de subministrament d’aigua en alta als municipis de Sallent, Artés, 
Calders i Avinyó. En aquest dictamen, entre altres, es prenen els següents acords: 
- Aprovar la minuta de conveni a subscriure amb el CCB destinat a regular les 
condicions concretes de la delegació de la gestió per a l’execució del projecte. 
- Sol·licitar a la Junta d’Aigües de Catalunya del departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que aprovi el projecte per import de 
999.889.066,- pts. IVA exclòs. 
- Sol·licitar a la Junta d’Aigües de Catalunya que porti a terme l’execució del 
projecte amb un percentatge de participació en el finançament d’un 80%. 
- Sol·licitar a la Junta d’Aigües de Catalunya la concessió de l’aprofitament 
hidràulic.  
- Delegar al CCB la gestió i el manteniment de les instal·lacions. 
En data 28 de juliol de 2006, el ple de l’Ajuntament d’Artés aprova per unanimitat 
l’addenda al conveni de cooperació interadministrativa i de delegació al Consell 
Comarcal del Bages de la gestió integrada de la xarxa d’abastament d’aigua. 
L’addenda és una modificació del conveni inicial del 1995 on s’introdueixen canvis 
substantius, més enllà de recollir les actuacions realitzades fins al moment. Els 
canvis més rellevants són: 
- S’aprova la incorporació dels municipis de Mura i Talamanca a la gestió integrada 
del “sistema d’abastament d’aigua en alta Bages – Llobregat”. 
- S’aprova un nou pla financer de les obres. 
- La delegació de la gestió del servei es confereix per un període de 15 anys. En 
principi finalitzarà el 2021. 
- Es concreta quins costos assumeixen els ajuntaments, uns de fixes i uns de 
variables. 
- Les despeses estructurals de la gestió comarcal del servei es fixen en un mínim 
del 3% sobre el pressupost d’explotació del servei. 
Finalment, cal dir que un dels canvis més rellevants que es va acordar va ser que, 
la comissió de seguiment estipulada en el pacte 5è del conveni originari es 
convertís en una comissió de participació dels Ajuntaments en la gestió i es dotés la 
comissió de diverses funcions vinculants i de propostes. En aquesta última 
modificació es diu que la comissió estarà composta per l’Alcalde o un regidor 
delegat per cada Ajuntament i el President o conseller delegat pel Consell 
Comarcal. A part estarà formada per diverses persones de perfil tècnic amb dret a 
veu però sense vot. 
Finalment el 9 de febrer de 2011, l’alcalde  firma un decret on es ratifica l’acord 
pres per l’Alcaldia en la Comissió de participació dels ajuntaments en la gestió del 
sistema d’abastament d’aigua en alta Bages – Llobregat reunida el 24/01/2011,on 
es detalla que la forma de gestió de l’abastament d’aigua en alta s'ha de dur a 
terme de forma directa a través de la mateixa organització ordinària del Consell 
Comarcal.  
Un cop descrita una part rellevant dels acords assolits des de l’Ajuntament d’Artés 
en relació a la portada de l’aigua, entenem justificat crear una comissió per 
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supervisar i donar el vistiplau de forma consensuada entre els diferents grups dels 
acords que es van prenent en la comissió de seguiment prevista en el conveni.  
Per tot això,  el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents acords: 
1. Crear una comissió formada per tots els grups municipals que tindrà la funció de 

vetllar perquè els acords que es prenguin a la comissió de seguiment estipulada 
al conveni original del 1995 i modificat a l’addenda del 2006 defensin els 
interessos més adequats per Artés. Els acords que es prendran a la comissió 
tindran caràcter vinculant per al representant de l’Ajuntament d’Artés a la 
comissió. 

2. La comissió també podrà proposar acords sobre la gestió de l’aigua en baixa 
domiciliària que consideri oportú. 

3. La composició de la comissió estarà formada per un representant de cada grup 
municipal i aquest actuarà pel sistema de vot ponderat, de tal manera que cada 
representant d’un grup tindrà una capacitat de vot igual a la proporció de 
Regidors/es que constitueixen aquest grup. 

a. Les decisions s'adoptaran per majoria simple. 
b. A la comissió també hi assistirà la Secretària de l’Ajuntament o el 

funcionari en qui delegui per poder aixecar acta i assessorar, si 
s’escau, la comissió.  

c. També es preveu la possibilitat d’assistir a les reunions altres 
persones de perfil tècnic que puguin ajudar a la pressa de les 
decisions més adequades. 

4. Les reunions es realitzaran sempre que un grup municipal ho demani i en un 
horari propici per la majoria dels assistents, en especial pel funcionari que 
assisteixi a les reunions. 

5. Els grups municipals decidiran les persones que els representaran a la comissió, 
així com també un substitut. 

  
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que “Realment fer una taula de 
seguiment és important, no sabem o dubtem si aquesta taula només ha de ser en 
aquest sentit, ja que farà 4 mesos que vam demanar poder anar a veure les obres i 
fer-ne un seguiment, tal i com anem, suposem que aquestes obres es deuen estar 
fent amb xapuses, i per tant des de l’alcaldia, des del consell comarcal o des de 
l’empresa no volen que es vegin fins que estiguin acabades. Podeu entendre la 
nostra desconfiança, primer amb que les obres estiguin acabades el dia acordat i 
Segon en que les gestions fetes des d’alcaldia siguin certes. No creiem que des del 
dia que demanem poder anar a veure les obres fins a dia d’avui no s’hi hagi pogut 
anar. Només demanem sinceritat i si no es vol que hi anem, ens espavilem per una 
altra banda.” 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que hi ha demanada una visita a les 
obres pels Alcaldes, diu que l’ACA els ha de convocar perquè és l’encarregada de 
dur-les a terme. Afegeix que tan aviat com sàpiga quin dia es pot fer una visita a 
les obres els ho farà saber. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 
 
 

 
 9 



8.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 I LA PLANTILLA 
PERSONAL 
Format el pressupost general d’ aquest Ajuntament corresponent al’ exercici 2015, 
així com també les seves bases d’ execució i la plantilla de personal comprensiva de 
tots els llocs de treball, de conformitat amb l’ establert en els articles 168 i 169 del 
Text refós de la Llei d’ Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l’ article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/88. 
 
Es proposa al Ple l’ adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal del 2015, juntament amb la 
plantilla del personal al servei de la Corporació, de la forma que es dirà tot seguit: 
Detall que se cita: 
Cap. Denominació             Euros 
ESTAT D’INGRESSOS 
I Impostos  directes      2.190.200,00    
II Impostos  indirectes           10.000,00  
III Taxes  i  d'altres ingressos     1.020.925,00 
IV Transferències  corrents     1.378.633,00 
V Ingressos  patrimonials          19.000,00 
VII Transferències de capital                      25.000,00 
IX Passius financers             175.000,00 
 Total   ingressos       4.818.758,00 
ESTAT DE DESPESES 
I Despeses  de  personal     1.967.581,95  
II Despeses  en  béns  corrents  i  serveis   1.818.100,00  
III Despeses  Financeres                      8.000,00  
IV Transferències  corrents        188.409,35  
VI Inversions  reals          770.000,00 
VII Transferències de capital                   0,00 
IX Passius  financers            66.666,70  
 Total despeses       4.818.758,00  

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ 
A) Funcionaris de Carrera 
Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 
1 Secretari – A1 
1 Interventor (vacant) – A1 (agrupada amb Navarcles coberta interinament) 
1.- Escala d'Administració General 
1.1 Subescala Administrativa 
3 Administratiu – C1 (1 vacant) 
2.- Escala d'Administració Especial 
2.1 Subescala Serveis Tècnics 
1 Tècnic superior: Arquitecte –A1 a temps parcial (vacant) 
1 Tècnic superior: Enginyer –A1 a temps parcial (vacant) 
1 Tècnic mig: Arquitecte tècnic aparellador – A2 a temps parcial (vacant) 
2.2 Subescala Serveis Especials 
2.2.1 Classe Policia Local i els seus Vigilants 
 1 Caporal de Policia local  – C2 
 7 agents de policia local ( 5 vacants) – C2 
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B) Personal laboral 
De caràcter permanent 
1 Encarregat Brigada de manteniment 
2 Oficial de 1era categoria de la brigada de manteniment ( 1 vacant) 
1 Administratiu 
4 Auxiliar Administratiu ( 2 vacants ) 
4 Peó manteniment ( 2 vacants) 
1 Auxiliar biblioteca  (vacant)  
1 Treballadora Social (vacant) 
1 Educadora Social ( vacant) 
1 Insertora Laboral ( Vacant) 
2 netejadores edificis municipals (1 vacant) 
1 Conserge Escola Pública Dr. Ferrer ( vacant) 
De caràcter temporal 
3 Socorristes Piscina 
2 Taquilleres Piscina 
2 Treballadores familiars  
16 Professors de música ( 15 a temps parcial)  
8 Educadores infantils Escola Bressol  
3 Auxiliar Escola Bressol ( 2 a temps parcial ) 
1 Netejadora edificis municipals 
1 Tècnic cultura i joventut 
1 Dinamitzador 
1 Auxiliar administratiu Escola de Música a temps parcial 
1 Auxiliar administratiu a temps parcial 
C) Personal eventual de confiança 
1 tècnic de suport a regidories ( a temps parcial ) 
Segon.- Que el pressupost de referència i la plantilla de personal d’ aquest 
ajuntament s’ exposi al públic pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci inserit 
en el Butlletí Oficial de la Província i el tauler d’ anuncis de la Casa Consistorial, als 
efectes de presentació de reclamacions, assenyalant-se expressament que si no es 
produeixen reclamacions durant el període d’ informació pública, es considerarà 
definitivament aprovat el Pressupost municipal per a 2015 i la plantilla de personal 
al servei de la Corporació. 
Tercer.- Remetre còpia de la Plantilla a l’ Administració de l’ Estat i de la Comunitat 
Autònoma. 
No obstant, el Ple, amb major criteri, decidirà. 
La regidora na Pilar Valiente Ballesteros, a continuació, explica el pressupost i la 
plantilla proposades per al 2015: 
El pressupost d’ ingressos i despeses per l’ any 2015 ascendeix a 4.818.758,00 
euros. El 2014 ascendia a 4.897.458,00 euros. 
En relació al contingut del Pressupost cal considerar els següents trets destacables: 
2.- Pressupost de Despeses 
En l’ apartat de despeses hi estan contemplades les diferents partides 
pressupostaries necessàries per atendre al compliment de les necessitats de la 
Corporació, les quals es detallen seguidament: 
El capítol primer, despeses de personal, es manté respecte estable respecte al 
pressupost 2014 tot i la inclusió d’una plaça d’administratiu a secretaria, una de 
policia municipal, l’augment del dinamitzadors a jornada completa i la previsió de 
retorn del 25% de la paga extra de 2012. Aquest augment es veu compensat per 
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una menor previsió en la quota patronal de la SS degut a un excés en la previsió 
2014. 
En el capítol segon, despeses en béns corrents i serveis, es produeix una 
estabilització en la despesa només es produeixen canvis interns entre partides pel 
reajustament a l’execució real. 
El capítol tercer i novè , despeses financeres i passius financers, es redueix 
respecte l’ exercici 2014 al disminuir significativament el volum deute viu a llarg 
termini a 31 de desembre de 2014.Això es deu al fet que en aquest any que encara 
estem hem amortitzat de forma anticipada préstecs degut a l’aplicació de l’art.32 
de la Llei2/2012. Concretament hem amortitzat de forma total La Llar d’infants i la 
2ª fase de la Sala Polivalent. Tindrem un 5% d’endeutament. Hem passat d’un  
16,5% al 5%. 
Pel que respecte al capítol quart, Transferències corrents, disminueix respecte el 
2014 (7,5%) doncs es produeix una reducció significativa en la partida de 
transferències a l’ abocador pel canvi en el sistema de gestió de residus i la previsió 
d’ augment del % de fracció reciclada.  
El capítol sisè, d’ inversions reals, cal destacar diferents tipologies d’ inversions: 
El de les inversions necessàries pel funcionament dels serveis, és a dir, material 
inventariable de l’ ajuntament i d’ altres edificis municipals, equips informàtics, i 
maquinaria diversa.(204.000€) 
Les inversions finançades parcialment amb préstec de caixa crèdit Diputació de  
Barcelona: compra nau brigada (350.000€) 
Altres inversions com la reforma vestidors camp futbol (100.00€), expropiacions 
urbanístiques C/La Roca ( 100.000€) finançades amb estalvi net. 
Pel que respecte al capítol setè, Transferències de capital, no es preveu cap 
consignació pel 2015. 
3.- Pressupost d’ ingressos 
Per finançar les despeses pressupostades, els recursos econòmics estimats tenint 
en compte el principi de prudència per tal d’ evitar possibles tensions de tresoreria, 
són els següents: 
En els impostos directes contemplats al capítol primer , cal destacar 
l’estabilització de la previsió de l’ Impost sobre Bens Immobles respecte al 2014 
degut a la finalització  aquest any de la revaloració dels valors cadastrals derivada 
de la revisió de l’any També augmenta la previsió d’ impostos com  les plusvàlues 
conseqüència del bon comportament observat en l’ execució del 2014. 
El capítol segon, d’ impostos indirectes, es manté la previsió de l’ exercici 2014 
doncs no es preveu una recuperació del sector de la construcció per aquest exercici. 
El capítol tercer, taxes i altres ingressos, es manté estable respecte l’ exercici 
2014 adequant les previsions a l’ execució de les taxes als drets reconeguts al 
2014. 
El capítol quart, transferències corrents, es nodreix fonamentalment de la 
Participació Municipal en Tributs de l’ Estat (PMTE), que representa un 67% de la 
previsió d’ ingressos d’ aquest capítol tot i que aquest any  experimenta una 
variació  a l’alça atès l’increment previst del 6,1% en el projecte de llei de 
Pressupostos de l’Estat.   Pel que fa a les transferència de la Generalitat es preveu 
un augment del Fons de Cooperació Local així com la inclusió de l’anualitat 2015 del 
PUOSC manteniment.    També  es preveu un augment en els ingressos per 
devaluació del cànon de l’Agència de residus i tractament (al canviar el sistema de 
gestió). Pel que a les transferències corrents de la Diputació es contempla la 
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novetat de transferència pel funcionament escola bressol pel curs vigent, que ve a 
substituir la que atorgava la generalitat en exercicis anteriors.  
El capítol cinquè, d’ ingressos patrimonials, es manté estable a la baixa respecte 
l’ any 2014. 
El capítol setè, de transferències de capital, recull la previsió pel 2014 de l’ 
atorgament de subvencions finalistes per a Inversions de Xarxa de la Diputació de 
Barcelona i la subvenció senyalització turística . 
Per últim, en el capítol sisè i novè, d’ alienació d’ inversions reals i passius 
financers, es preveu la concertació d’ una operació de crèdit de caixa de la 
Diputació per cofinançar l’adquisició de la nau brigada.  
4.- Conclusions 
El projecte de Pressupost Municipal per l’ any 2015 s’ ajusta a la legalitat complint 
formalment amb el contingut que expliciten els articles 162 i següents del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el text refós de les Hisendes Locals 
i concordants amb el Reial Decret 500/90.  
Aquests pressupostos parteixen del coneixement real de les mancances que 
presenta el municipi vinculades a un previsió de futur: 
1.- Preveure en el pla d’inversions una compra nau brigada és una necessitat que a 
llarg termini esdevindrà una realitat, doncs l’espai actual està afectat pel pla 
d’urbanització i tots els membres d’aquesta corporació som coneixedors que en el 
moment que s’iniciï dita urbanització la brigada no es podrà mantenir en dit espai. I 
preveure la compra nau brigada en aquesta moments és una oportunitat perquè el 
nostre municipi disposa d’aquestes amb uns preus m2 ajustats i a més la situació 
de sanejament d’endeutament permet que la  finançament es reparteixi entre 
recursos ordinaris i préstec.   
2.- Preveure 100.000€ per expropiacions urbanístiques vol atendre a una realitat 
històrica: l’afectació des del 1987 amb les normes subsidiàries dels coberts i cases 
del C/La Roca .  
3.- Preveure 100.000€ per l’adequació dels vestidors del camp de futbol: una 
actuació que contempla la millora dels vestidors antics  que garanteix la seguretat i 
accessibilitat dels usuaris, que parteix de la línia continuista d’inversió en aquest 
espai esportiu i que respon al coneixement real de la  mancança que presenten 
tenint en compte les diverses actuacions que ja s’han anat fent la llarg dels anys .  
4.- Mantenen actuacions vinculades directament als ciutadans que més dificultat 
tenen en aquest moments: les partides de serveis socials continuen, es diferencien 
en ajudes a les famílies i aliments, en global es passa de 25.000€ a 36.000€. El 
PILA  es rebaixa perquè tenim concedida una subvenció de 125.000€ de Diputació 
per desenvolupar plans d’ocupació. Per tant el programa PILA creat per suplir la 
manca de plans d’ocupació que fins ara hi havia hagut queda minvat però el 
compliment de la finalitat del programa queda coberta. 
5.- Preveiem un augment de personal partint de les necessitats i constatant la 
realitat: una nova incorporació a les oficines , un nou policia que ja està actuant 
amb el tema suplències i augmentant a jornada completa del dinamitzador. 
6.- No queden contemplats projectes: 
- la continuació de la vorera de la Crta. Sallent 
- Pas aixecat Crta. Sallent 
- 3ª fase de la Burra i adequació llera de Malrubí 
perquè ja som coneixedors que amb el romanent del 2014 que podrem aplicar al 
febrer 2015 es vincula a manteniment, sostenibilitat. 
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Com a govern en minoria i seguint la línia que sempre hem tingut i manifestat en la 
nostra legislatura hem intentat que siguin uns pressupostos que incorporin les 
propostes fetes pels grups de l’oposició.  
Després de la primera reunió en la que vàrem presentar la nostra primera proposta, 
vàrem tenir dues reunions amb cadascun dels grups per separat per tal de poder  
recollir les seves propostes,  valorar les viables, raonables i factibles i així  
introduir-les en el pressupost.  En la darrera  reunió de retorn es va justificar la 
nostra decisió.    
Per acabar:  voldria destacar són uns pressupostos pensats amb coneixement de 
causa, que pensen en i per les persones , en i pel bon funcionament  general del 
municipi. 
Per això esperem que el vot sigui favorable. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí diu que “com ja hem fet públic, el nostre grup 
no donarà suport als pressupostos d’aquest any perquè considerem que no són els 
més idonis per Artés. Intentarem explicar breument el que ens porta a prendre 
aquesta conclusió.  
En primer lloc el fet de creure que els pressupostos destil·len falta d’ambició i de 
projecte. Creiem que l’equip de govern està faltat d’un projecte des de l’inici de la 
legislatura i ara ja no sap com acabar-la. Des del maig del 2011 no hem estat 
capaços de conèixer què volien fer i hem vist com s’anava actuant en funció del dia 
a dia i les necessitats. Segurament els hauria estat necessari fer un PAM (Pla 
d’Actuació Municipal) i definir uns objectius. Aquest pressupostos són un reflex del 
refrany “qui dia passa any empeny”. 
Com vam dir l’any passat, per nosaltres aprovar els pressupostos és donar suport al 
punt més important de l’any. El nostre grup vam iniciar les negociacions, referents 
a pressupostos com vam fer l’octubre amb les ordenances fiscals, amb voluntat 
d’arribar a un acord, cosa que va ser possible i per tant finalment vam votar-hi a 
favor, a canvi d’introduir-hi millores. Malauradament aquest cop les nostres 
propostes no s’han recollit en el pressupost i això fa un canvi radical en el sentit del 
vot d’avui. 
Sense voler entrar a valorar les partides del pressupost referent a l’activitat 
ordinària, les que sostenen el manteniment dels equipaments i el funcionament del 
dia a dia, comentaré els punts en què ens hem centrat especialment.  
Les nostres propostes van ser principalment per a inversions, algunes del nostre 
programa electoral, d'altres que ja havíem proposat en anteriors pressupostos, així 
com  alguna de nova i rellevant. 
Algunes de les propostes que hem fet i que no han estat recollides són:  

- Condicionar l’entorn de Cal Sitjes per millorar la seguretat dels vianants i el 
trànsit rodat. 

- Fer voreres al polígon industrial per millorar la imatge i fer-lo més atractiu 
per a noves empreses. 

- Fer una anella verda per la pràctica de l’esport. 
- Fer un estudi per veure la viabilitat de crear un tanatori municipal (això 

sembla que sí que s’ha contemplat) 
- Donar de baixa la partida de 350.000€ per la compra d’una nau al polígon 

per a la brigada. 
- Crear un servei per cobrir les necessitats alimentàries de persones amb 

dificultats (gent gran, gent depenent i altres casuístiques com gent amb 
greus dificultats econòmiques).  
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- Augmentar la partida dels vestidors del camp de futbol per fer tot el projecte 
i no una petita part. 

- Augmentar la partida del cementiri per poder-hi  fer els lavabos.    
- Crear una partida per la construcció d’un nou dipòsit d’aigua a “La Paloma” 
- Etc. 

Sobre aquesta última proposta, la de fer una partida per la construcció del dipòsit 
de 1000m3 d’aigua a la Paloma, deixeu-me explicar-la breument.  
Ara s’estan acabant de fer les obres d’adequació de l’estació de tractament d’aigua 
potable a Sallent, i hi ha el compromís del conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, que en els propers mesos ja entri en funcionament i ens arribi l’aigua 
provinent de la Sèquia. Això segurament és la millor notícia dels últims anys.  Però 
les obres d’abastament de l’aigua no acaben aquí. Ens cal el dipòsit de “La Paloma” 
per millorar la pressió a les zones altes d’Artés i poder subministrar l’aigua sense 
barrejar amb la que ens arriba del Colomer a Can Vila. D’aquesta manera 
resoldríem els problemes principals i només caldria anar substituint les parts de 
canonades d’aigua del poble amb més mal estat.  
És veritat que aquesta obra està recollida en un conveni i que algun dia la 
Generalitat, si no es fa enrere, l’haurà de fer. Però de quan estem parlant? Podem 
esperar o és una obra prioritària? 
Per nosaltres és prioritària, i no entenem com l’Alcalde no ha negociat un conveni 
amb l’ACA per poder fer l’obra nosaltres (Ajuntament d'Artés) i no esperar fins que 
en els propers anys l'Agència Catalana de l'Aigua pagui el 80% que s’havia 
compromès a fer. El que proposem no és una utopia, és factible i és una necessitat 
per nosaltres molt important. 
Aquesta proposta juntament amb la d’acondiciar l’entorn de Cal Sitjes (pensem que 
algun dia algú prendrà mal, amb l'estat actual en què es troba), eren dues línies 
vermelles per poder donar-hi suport. Malauradament ni l' una ni l’altra han estat 
tingudes en compte.  
Creiem que, si hi hagués hagut voluntat,  el nostre suport era fàcil: acceptar alguna 
proposta nostra. No ha estat així.  
L’any passat vàreu dir que portaveu propostes encaminades a la recuperació 
econòmica, com el projecte Barquera Centre per argumentar que les nostres 
propostes no eren bones. Però no heu fet les vostres propostes ni tampoc les 
nostres. La filosofia que apliqueu creiem  que és errònia. Cal buscar la suma i no la 
resta. Nosaltres hem intentat sumar i no ho hem aconseguit. 
Per anar acabant,  entenem que aquests pressupostos són ja fruit d’un pacte que 
any a any s’ha anat repetint, i és l’acord del tot legítim que teniu amb la CUP. Com 
definia l’Ernest en l’acta de l’any passat en el debat dels pressupostos del 2014; 
“egoistament ens serveix per anar complint el nostre programa, amb l’aprovació 
d’aquests tercers pressupostos estem intentar acabar de complir un programa 
electoral”. 
Segurament serà el partit que més part del programa haurà fet aquesta legislatura i 
cal felicitar-los si el que volien era condicionar l’equip de govern en el dia a dia. 
L’objectiu sembla que aquest any també l’han aconseguit. 
Per acabar en positiu, aquests pressupostos evidencien un any més la bona salut 
econòmica de l’Ajuntament d’Artés i ens en felicitem. És feina de l’equip de govern, 
però també dels governs que han precedit aquest, així com dels tècnics de la casa 
que aporten el seu coneixement per mantenir aquesta bona salut.” 
El regidor en Gerard Girbau Fonts manifesta que: 
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“L’Ajuntament d’Artés ha arribat una vegada més l’hora de votar els pressupostos 
del proper any. Aquests són els nostres 4ts pressupostos i des de l’assemblea de la 
CUP cada any hem intentar plantejar-nos-els aprofitant l’experiència d’un any més 
dins d’aquesta institució.  
Fent un breu repàs, els primers pressupostos els vam negociar en base a diferents 
partides. En els segons després de veure que les partides al llarg de l’any pujaven i 
baixaven al gust del consumidor, vam decidir presentar projectes concrets i 
demanar la creació d'una partida per poder-los dur a terme. El tercer any vam voler 
seguir la mateixa estratègia però hem vist que no tots els projectes presentats 
s’arriben a desenvolupar. Depenent de l’interès de l’equip de govern, depenent de 
les coses que es posen davant per altres interessos o situacions que passen al llarg 
de l’any. De fet hem vist com tant el projecte Respira, com l’estudi de 
municipalització del servei de l’aigua s’han anat posant a la cua, per manca de 
voluntat política o degut a que l’equip de govern no es va creure prou l’acord al que 
havíem arribat.  
A més a més hem vist com les mocions aprovades en aquest ajuntament no són 
d’obligat compliment, fins al moment ens pensàvem que només passava amb les 
nostres però aquest any s'ha comprovat que les mocions substitutòries que es 
presenten des del propi equip de govern tampoc ho són com la de fer un estudi de 
la remodelació del c/Jardí. 
Per aquest motiu, de de l’assemblea de la CUP hem perdut la confiança en aquest 
equip de govern, i per això de cara als presents pressupostos, ens hem limitat a 
observar-los i intentar que tot allò aprovat en el passat s'acabi complint. 
Des de la Cup ens hem plantejat les diferents opcions de vot i les seves 
conseqüències.  
Per nosaltres, votar que sí, no era coherent. Fa temps que estem treballant per 
intentar capgirar la manera de fer política en aquest municipi. Fa temps que estem 
intentant tendir a la municipalització de serveis, a uns pressupostos participatius, a 
fer que les decisions municipals tinguin un abast més ampli que aquestes quatre 
parets. I fins el moment veiem que anàvem fent passetes endavant. Aquest any 
entenem que aquests pressupostos no fan cap pas més en la nostra direcció. Per 
això votar que sí seria per a nosaltres acceptar que ja estem bé, i no és així, hi ha 
molt a transformar. 
Per tant des de l'assemblea es contemplava l'opció de votar NO, tot i ser uns 
pressupostos molt similars a l'any anterior, inèrcia, la prorrogació dels pressupostos 
actuals feia perdre l'augment de la plantilla de l'ajuntament, aquelles petites 
inversions necessàries i sempre és millor tenir els comptes actualitzats. I 
evidentment cada partit polític tindrà unes prioritats a l'hora d'invertir però les 
durant aquests 4 anys, són obres funcionals i no de façana. Obres que ajuden a la 
mobilitat dels artesencs i artesenques, obres que faciliten la bona organització 
interna,...o obres obligatòries i que en el fons ens fa vergonya que s’hagin de 
realitzar. Algun dia haurem de demanar responsabilitats en les obres de la Sala 2 
de Gener, on cada any s’han de fer noves inversions...i que encara no hem 
aconseguit després de 2'5M€ que no hi hagi goteres, que es pugui estar calent dins 
la sala, per no dir més problemes existents.  
Per tant, després de tot plegat i d'aconseguir el compris signat de donar 
compliment a les coses aprovades que hi havien pendents d'aquesta legislatura 
com ara el projecte Respira, els corriols, IBI església, sancions als bancs, l'estudi de 
la remunicipalització de l'aigua, horts socials i carrer jardí.  
Vam decidir que avui ens abstindrem.” 

 
 16 



 
La regidora na Pilar Valiente Ballesteros, en relació a allò que ha exposat el grup de 
CIU: 
1.- Dipòsit Paloma: 
Justifica que amb la construcció del dipòsit  es garantirà la màxima qualitat de 
l’aigua de consum domèstic i es resoldrà la pressió de l’aigua .  
És ambigua aquesta proposta i va en contra de tota la feina que s’ha fet, es fa i es 
farà des del Consell comarcal, i això perjudica les arques de l’Ajuntament.  
Tenir un dipòsit a la Paloma no és igual a tenir màxima qualitat d’aigua, qui 
garanteix la qualitat és l’ACA i costejar nosaltres, com ajuntament, el dipòsit quan 
l’ACA té els diners per finançar l’obra i tenim garantida l’execució d’aquest obra, és 
mal aprofitar els diners públics (doncs l`ACA ha rebut els diners de les arques de la 
Generalitat) i Artés perdria el total dels diners que costa l’obra 450.000€. 
Voler això és ser un mal gestor municipal. Aquesta explicació es va fer en la 1ª 
reunió en que ens veu presentar la vostres propostes i no heu volgut mai entrar en 
raó. Com a responsables del poble no podem permetre aquesta gestió i no entenem 
que un grup que sempre defensa la coherència i la responsabilitat no s’ho apliqui 
fent una rectificació. 
2.- Vestuaris camp futbol:  
Justifiqueu que la inversió no és necessària. En la segona reunió us vam convidar a 
revisar i a parlar amb el tècnic i la regidora referent al projecte del camp de futbol i 
us  vam manifestar que estàvem oberts a fer alguna modificació raonable i factible. 
Evidentment aquesta invitació no la vàreu entomar i simplement us heu quedat 
amb la vostra visió i proposta. No heu volgut saber més , el motiu del perquè no 
heu volgut més informació? El desconeixem tot i que podem fer una interpretació  
d’aquest comportament, pesem que us hem desmuntat un possible punt de 
programa electoral. 
3.- Menjador social: en la primera reunió amb vosaltres ens vàreu tornar a fer la 
demanda de crear un menjador social ,i us la vam tornar a justificar per tercer any 
consecutiu partint de la viabilitat i la necessitat real. 
4.- Voreres polígon: també en la primera reunió ens veu tornar a demanar per  
tercer any l’execució de les voreres del polígon i us vam fer la justificació de la 
negativa partint del fet que són voreres particulars. Us vam explicar que a partir de 
l’AEPA intentaríem demanar als  propietaris que intentessin anar actualitzant la 
situació. 
5.- Millores Cal Sitjes: ja en la primera reunió us vam justificar que nosaltres 
estàvem prioritzant tot el tema de seguretat i accessibilitat ; les inversions fetes 
fins ara en dit equipament han estat per resoldre aquests temes; i a més us hem 
justificat que part del què vosaltres demaneu d’adequació de l’entorn està inclòs en 
les millores del projecte que estem a punt d’iniciar. I també us hem justificat que el 
pla de millora que afecta questa urbanització té en compte l’adequació global de 
l’entorn, i per tant fer en aquests moment una actuació per no ser definitiva és 
malgastar diners. 
6.- Caldera Biomassa: veu proposar que tota la zona de Cal Sitjes pogués 
funcionar amb una caldera de Biomassa. Us vam justificar la impossibilitat de la 
Sala 2 de gener. Però us vam fer la proposta de substituir Caldera de l’ajuntament  
per l’escola i biblioteca. 
7.- Inversions cementiri: us vam respondre que tota la partida d’ingressos es 
destinava al cementiri repartint-la en les tres partides de despesa que té: 
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inversions, manteniment i enterrament. Per tant us vam justificar que tot el què 
recaptem ho reinvertint en el cementiri. 
8.- Partida tanatori: veu demanar en l a primera reunió que preveiéssim uns 
diners per fer la valoració i estudi d’un tanatori. Vam agafar el compromís i ho hem 
especificat en la partida estudis i treballs tècnics. 
9.- Altres aspectes que vau demandar són la zona verda al voltant d’Artés: 
us vam explicar que estem treballant amb el tema dels camins, corriols i noves 
rutes vinculades a la història.   
10.- Serveis Socials: us vam justificar que augmentàvem la partida en global amb 
11.000€ tenint en compte que s’ha fet una millora en el sistema de repartiment 
d’aliments.  
Aquests són els 4rts pressupostos que presentem i els 4rts pressupostos que voteu 
en contra. Tothom sabem la importància d’un pressupost pel desenvolupament del 
municipi, és l’eina que ajuda a tirar endavant projectes,  prioritzar accions, 
executar el dia a dia , etc. I evidentment a intentar fer realitat uns programa 
electoral.  
La nostra gestió ha estat i continua sent prioritzar sempre l’avenç del municipi 
malgrat això suposi i hagi suposat no poder realitzar els nostres programes 
electorals.  
La vostra política ha anat encaminada a dificultar aquesta acció i aquesta evolució 
com a govern.  El vot en  contra que avui torneu a exercir demostra que no voleu 
acceptar les nostres justificacions basades en el coneixement de causa del dia i dia,  
que no sou capaços de valorar els contres  de les vostres propostes que nosaltres 
us hem posat sobre la taula, que no valoreu la incorporació d’algunes de les vostres 
propostes en l’acció de govern i que no teniu el més mínim interès de negociació i 
pacte si no   executem al 100% el que vosaltres proposeu. 
Manifesta a la CUP que respecta el seu vot d’abstenció, de la mateixa manera que 
respecten el vot de CIU, però que ja preveien aquesta abstenció. En la reunió de 
sobre les propostes que van fer i en la qual van demanar la incorporació del 
programa RESPIR i la revisió de l’execució de les Mocions aprovades, ja van veure 
un cert desencant de la CUP cap a l’acció de govern i una manca de motivació per 
tirar endavant noves propostes. Però us podem assegurar que nosaltres no us hem 
enganyat mai quan hem aprovat Mocions en aquesta taula, tot i que ja sabeu les 
dificultats que tenim moltes vegades per poder-les portar a terme.  Això sí, tot i no 
ser les nostres propostes sempre les hem pactat amb aquells que són més afins a 
nosaltres i han tingut més motivació i interès per tirar el poble endavant. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí diu que podria estar molta estona rebatent els 
arguments exposats per la regidora, com el tema de l’aigua que deia que no era 
viable i que a més els ha acusat de ser uns mals gestors. Afegeix que, en tot cas, 
d’aquí pocs mesos el poble podrà decidir qui són els mals gestors, però el que sí 
que tindrà clar el poble, serà la manca de voluntat de l’Equip de govern de fer un 
dipòsit, i que es perfectament legal si es vol fer. 
Afegeix que, ara que s’ha creat un grup per fer el seguiment de l’aigua, a veure si 
són capaços de posar-se d’acord en això. Afegeix que aquesta és una prioritat pel 
poble, i que no es tracta només de qualitat sinó de quantitat, que s’haurà de 
barrejar amb l’aigua del Colomer i això podria significar una rebaixa a la qualitat. 
Per tot això creu que aquesta proposta és prioritària encara que no la comparteixin 
i diu que no els acusarà de mals gestors però si de no compartir una opinió política. 
 En relació al camp de Futbol, explica que en la passada legislatura va ser regidor 
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d’esports i explica que el projecte del camp, valorat inicialment en uns 100 i escaig 
mil euros, es va acabar incrementant en bastants més diners. En aquell projecte ja 
es donava compliment als requisits que demanava el Consell Català de l’Esport pel 
que fa a disposar d’uns vestidors. Per això demanaven si era possible fer-ho ara, 
però seguint el projecte que es va fer en aquell moment. Finalment diu que no 
entrarà a valorar altres aspectes que ha comentat la regidora perquè ells també 
podrien parlar dels motius pels quals pensen que és una prioritat. 
Afegeix que com que estan a l’oposició es fixen en aquelles parts de pressupost que 
els agraden o no comparteixen. Diu que és el en capítol d’inversions on discrepen 
més amb l’equip de govern. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua s’ha compromès a construir el dipòsit que va sobre la Paloma. Afegeix 
que els hauria agradat tenir-lo des del 2011, que és quan l’Alcalde Sr. Damià Casas 
va signar l’addenda que feia referència a la construcció d’aquest dipòsit i que 
finalment es va tirar enrere. Ara tenim el compromís d’execució per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua però ens fa falta saber l’anualitat prevista, 
possiblement ens ho diran el pròxim mes de gener. Diu que quan arribin els diners, 
des de l’Ajuntament s’ha de vetllar perquè es faci el més aviat i de forma correcta. 
El més important és que l’estiu ja tinguem l’aigua bona i la xarxa a punt. 
Al grup de CIU els fa la següent reflexió: Ja saben que, com en tots els anys 
d’aquesta legislatura, votaran en contra. La seva actitud negativa de CIU envers les 
decisions importants no els estranya. Fa quatre anys que CIU vota negativament 
els pressupostos i creu que la seva postura és poc responsable. Una formació 
política que aspira i vol governar algun dia a Artés, s’haurien de fer mirar la seva 
postura. Afegeix que també vol fer un suggeriment al cap de l’oposició i fill 
predilecte del Sr. Josep Antoni Duran i Lleida: diu que li sap greu que porti aquest 
ressentiment personal i que en la dedicació com a polític sigui negatiu. Li recorda 
que això no es compatible ni a l’hora de representar l’oposició municipal ni com a 
govern. L’altre suggeriment és que vol demanar als seus companys del grup 
municipal que facin obrir els ulls al representant del grup, perquè aquesta obsessió 
malaltissa no el portarà enlloc, només en un carreró sense sortida. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí demana si ja s’ha entrat en campanya electoral, 
ja que ha vist que porta la intervenció escrita i això no és molt habitual en l’Alcalde. 
Afegeix que el seu grup actua sempre conjuntament i respecten les opinions de tots 
els grups. Diu que potser és l’Equip de govern qui s’ha de rumiar el motiu perquè 
no se’ls ha votat positivament cap pressupost, ja que el mes d’octubre van votar a 
favor de la modificació de les ordenances fiscals. Potser ha estat l’Equip de govern 
que no ha presentat bones propostes i això ha fet que no hi hagi hagut acord. Quan 
feia més d’un any de legislatura es van oferir per fer un govern d’unitat i se’ls va 
respondre que no i és per això que els ha tocat fer el que estan fent i des d’aquesta 
posició vetllar pels interessos del poble, i és el poble que ens dirà el pròxim mes de 
maig si ho hem fet bé o malament. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que cada grup polític té una visió 
diferent, que cada un dels tretze que hi ha asseguts a la taula lluiten per allò que 
consideren més important pel poble. Els projectes que s’han tirat endavant aquests 
quatre anys no han estat improvisats, s’ha fet allò que creien que era important i 
necessari pel poble. En relació a una de les propostes que portava CIU, la qual 
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corresponia a la urbanització de l’exterior de Cal Sitjes, explica que la vorera de la 
part del darrere ja s’havia fet aquest any i que la part de davant s’ha incorporat 
amb les millores del projecte de la Sala 2 de gener. Creu que no es pot fer una gran 
urbanització quan no se sap què volen fer els altres propietaris de l’illa de Cal 
Sitjes.  Pel que fa al dipòsit de la Paloma li sorprèn que a l’Alcalde des de l’ACA se li 
digui que no avanci els diners pel dipòsit perquè no hi ha garantia i en canvi al 
regidor Sr. Roger Genescà li diguin una altra cosa. Com Equip de govern, ells han 
de fer cas del que se’ls diu oficialment. Per acabar, recorda que han estat oberts a 
fer reunions, que sempre han explicat els motius del perquè feien una cosa o bé en 
feien una altra. Cadascú ha d’estar segur de les seves decisions i l’E. de Govern 
està treballant pel poble en les coses més importants, estiguin o no en el programa 
electoral. 
 
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 i n’Elisabet 
Carracedo Mañosa. 
S’abstenen: 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 Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 5 vots en contra i 3 abstencions és necessari 
procedir de nou a realitzar la votació. 
 
Segona votació: 
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 i n’Elisabet 
Carracedo Mañosa. 
S’abstenen: 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 Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 5 vots en contra i 3 abstencions i atès el vot de 
qualitat de l’Alcalde queda aprovat aquest acord. 
 
 

9.- APROVACIÓ CONVENI BAGES TURISME 
A petició del regidor en Ramon Fornell i Alsina, per unanimitat deixen aquest 
assumpte sobre la taula. 
 
 

10.- APROVACIÓ MOCIÓ TDT EXTESA 
A continuació es dóna lectura a la següent Moció: 
El passat 29 d’octubre de 2014 el Sr. Sergi Sabrià i Benito, il·lustríssim diputat del 
Parlament de Catalunya i membre del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
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Catalunya, va formular una pregunta al Govern de la Generalitat de Catalunya 
sobre la nova situació de la televisió terrestre digital amb Exp.310-00385/10. 
Aquesta pregunta formulava la qüestió al Govern de com es pensa gestionar en un 
futur immediat la continuïtat dels serveis que està oferint la Generalitat de 
Catalunya mitjançat el servei conegut com la “TDT Extesa”, que afecten les 
emissions de les empreses privades Atresmedia i Mediaset, entre d’altres, i amb 
cost aproximat de 2 milions d’euros anuals que van a càrrec dels eraris públics 
catalans. 
Tanmateix, la pregunta realitzada per l’I. Sr. Sergi Sabrià i Benito indicava que el 
servei de la “TDT extesa” afecta aproximadament a 500.000 persones del nostre 
país. 
Atès que la resposta per part del Govern de la Generalitat realitzada per l’Honorable 
Conseller el Sr. Francesc Homs i Molist no va ser prou clara i explícita sobre el 
preguntat. 
Atès que les noticies aparegudes en diferents mitjans de comunicació indicaven que 
el Govern de la Generalitat de Catalunya no contemplava la continuïtat del 
pagament d’aquest servei i, per tant, la pèrdua de la senyal d’aquest canals de 
televisió en part del territori català. 
Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament d’Artés els següents 
ACORDS 
PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a informar a aquest 
municipi si rep la senyal TDT dels canals de Mediaset, Atresmedia o altres 
mitjançant el servei de l’anomenada “TDT Extesa”. 
SEGONS. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a informar a aquest 
municipi, en el cas rebre la senyal de TDT del canals de Mediaset,  Atresmedia o 
altres,  quin percentatge de la població d’aquest municipi rep l’esmentada senyal i 
quines són les àrees del municipi afectades per ella. 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a informar a aquest municipi de la 
continuïtat o no del servei de la “TDT extesa” durant els anys 2015 i 2016. 
QUART. Instar el Govern de la Generalitat a informar a aquest municipi de com 
afectarà a les persones i/o famílies en el cas de no continuïtat del servei de la “TDT 
Extesa”i per tant a la impossibilitat de poder accedir als canals de Mediaset, 
Atresmedia o altres mitjançant la TDT. 
CINQUÈ. Instar al Govern de la Generalitat a informar AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA 
a aquest municipi en un termini no superior de 60 dies naturals des de l’aprovació 
d’aquesta moció sobre els acords esmentats. 
SISÈ. Fer arribar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), a la Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, a la 
Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya, 
i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 
 
 

11.- APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE POBRESA ENERGÈTICA 
 Seguidament, el sr. Òscar Vilarassau Clotet defensa la següent Moció que diu el 
següent: 
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Atès l’augment del fenomen de la pobresa energètica al nostre poble i al conjunt 
del país, com a conseqüència de la crisi econòmica i la gestió privada de múltiples 
serveis de subministrament energètic i de la llar; 
Atès que l’accés a l’energia és un dret bàsic, tal com especifica la definició de 
pobresa energètica de l’Ajuntament de Barcelona en l'Informe de govern sobre les 
actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la pobresa energètica de 
gener del 2014: 
“Tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida digna: 
climatització adequades per a la salut (18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 25 a 
l’estiu) i disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia) i el seu 
sanejament”. 
Atès que a Artés només tenim els Serveis Socials, eina bàsica per a treballar en 
contra de l’exclusió social, i que el fenomen de la pobresa energètica és un factor 
greu que empeny a les persones que la pateixen a aquesta exclusió. 
Atès que el Síndic de Greuges ha presentat, recentment, l’Informe sobre la Pobresa 
Energètica a Catalunya, que inclou una diagnosi de la situació i proposa una sèrie 
de 
propostes de caràcter operatiu i normatiu dirigides, entre d’altres actors, a les 
Corporacions locals; 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 7 de novembre, una 
moció sobre la pobresa energètica en què es reconeix aquesta problemàtica, i en 
què es fa esment a la importància que les administracions emprenguin mesures 
legals i polítiques públiques per tal de combatre les causes d’aquest fenomen, i 
pal·liar-ne els efectes en la societat catalana; 
Atesa, en aquest sentit, la conveniència de coordinar esforços tant a nivell artesenc, 
amb el teixit social; com supraglotal, amb les diferents administracions, en la 
definició i implementació de les mesures i polítiques encaminades a combatre 
aquest fenomen; 
Per tot això, Malestar Artés, en nom de l’Aliança contra la Pobresa Energètica del 
Bages, proposa al Ple de l’Ajuntament d'Artés l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Instar a la regidoria de Benestar Social, a presentar un Pla contra la 
Pobresa Energètica, en un termini màxim de 3 mesos, i a incloure-hi, entre d’altres, 
propostes d’acció encaminades a: 
1. Afegir, a les ordenances municipals aprovades el passat mes d'octubre, un 
sistema de tarifació social per a col·lectius amb insuficiència de recursos aplicat a 
les taxes, impostos i preus públics de l'Ajuntament. En cas de no poder-se afegir, 
adoptar 
un compromís entre tots els partits municipals perquè s'instaurin unes taxes més 
socials i millors, en la següent aprovació d'ordenances, l'Octubre del 2015. 
2. Implantar, tant aviat com sigui possible, un sistema de preu social en el 
subministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït, 
especialment per a les famílies en risc d’exclusió social, a més d’establir uns criteris 
clars, transparents i homogenis per a concedir-lo basats en la renda familiar; 
tanmateix, desenvolupar un protocol regulador de talls de subministrament i 
garantir que mentre no sigui així, no es tallarà cap servei d’aigua al poble sense 
consultar 
prèviament amb els serveis socials locals. 
3. Garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i 
d’energia (descrits a la exposició de motius) als domicilis de les famílies que no en 
puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensuals 
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regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de residents; 
4. Establir acords o convenis amb les companyies subministradores de gas i 
electricitat perquè no tallin el servei en cas d’impagament per manca de recursos 
econòmics de les famílies, sense haver-ho comunicat prèviament a l’Ajuntament i 
haver permès la intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per tal 
d’aplicar els ajuts necessaris per resoldre la situació; 
5. Seguir garantint els subministraments bàsics en les situacions on s’hagi tallat 
el subministrament d’algun servei als domicilis de les famílies que no en puguin 
pagar les factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regulars 
iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de residents. El cost de la 
bonificació del dret i la condonació del deute en funció del servei anirà càrrec dels 
beneficis de les distribuïdores de llum, d’aigua i de gas. Mentre no es faci efectiva 
aquesta mesura serà l’Ajuntament, complementàriament amb la Generalitat, qui 
avançarà la totalitat d’aquest cost, a través de la partida de Serveis Socials. Aquest 
import s’estipularà com a deute pendent a traspassar a la distribuïdora, traspàs que 
s’haurà de dur a terme el més aviat possible. 
6. Crear la Taula sobre Pobresa Energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i 
recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels 
grups municipals, els agents econòmics i socials, i de les entitats distribuïdores de 
serveis energètics bàsics. La Taula es convocarà en el termini de no més de tres 
mesos des de l’aprovació de la moció, per tal d'acordar el protocol d'actuació amb 
les entitats subministradores, i donar compte de la partida pressupostària pel 2015, 
i del preu social del subministrament d'aigua potable. 
7. Implementar accions i instruments per tal d’ampliar l’assessorament sobre 
possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a les llars, alhora de fer un 
seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica al nostre 
poble i la seva evolució. 
8. Publicar de forma trimestral, a la pàgina web de l’Ajuntament, d’accés públic i 
destacat: 
1. Una projecció història, des de l’any 2000, dels talls produïts al municipi en 
relació als 3 serveis esmentats. En cas de no disposar de totes les dades, es 
publicaran el màxim que s'hagin recollit. 
2. S’estimarà el nombre de llars que podrien trobar-se per sota del llindar de la 
pobresa, i es prendrà aquest valor com a referència màxima, a no ser assolida, en 
el semestre següent d’aprovació d’aquesta moció. Es farà el mateix amb el nombre 
de famílies que reben bonificacions relacionades amb la pobresa energètica. 
3. La quantia total de les bonificacions, diferenciant la seva procedència i 
especificant la quantia del deute, assumit per l’Ajuntament pendent de traspassar a 
les distribuïdores de llum, de gas i d’aigua. Així com el pressupost reservat i 
disponible per l’Ajuntament a tals efectes. 
4. Les dades recollides, a més, seran enviades a l’IDESCAT per tal que pugui 
estipular i fer el seguiment a nivell català d’aquests tres valors. 
Segon.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya: 
1. Presenti una nova legislació que garanteixi el mínim necessari per impedir la 
suspensió del tall de subministrament de llum, aigua i gas durant tot l’any, per a 
persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que es determinin pels serveis 
socials, condonant el deute per impagament d'aquests serveis. 
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2. Garantir en els Pressupostos de la Generalitat per al 2015, la partida 
pressupostària suficient per tal de, a través dels Ajuntaments, garantir els 
subministraments bàsics mentre les companyies distribuïdores no facin efectiu la 
bonificació del dret i la condonació del deute. 
3. Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre Pobresa 
Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la Taula sobre Pobresa 
Energètica. 
4. Aprovar un pla d’estalvi energètic per a la rehabilitació d’habitatges on resideixen 
famílies en situació de vulnerabilitat. 
5. Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en el 
mercat de la generació i distribució d’energia. 
Tercer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol: 
1. Que retiri la denúncia al Tribunal Constitucional contra el decret 6/2013 pel qual 
es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
aprovat pel Govern el passat 23 de desembre de 2013, que defineix com a 
beneficiaris d'aquesta mesura les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, 
que són aquelles que formen part d'una unitat familiar que disposi d'un nivell 
d'ingressos igual o inferior a l'indicador de Renda de Suficiència, al qual s'hi ha 
d'afegir un 30% a partir del tercer membre, que no tinguin possibilitat de reduir el 
seu consum de béns i serveis i que acreditin tenir contractats els subministraments 
energètics en la modalitat de tarifes socials de la Generalitat de Catalunya. 
2. Que defineixi el concepte de consumidor vulnerable, tal com estableix la 
Directiva europea del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE); 
3. Que estableixi plans contra la pobresa energètica, tal com proposen les 
directives del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas (2009/73/CE), 
cosa que no ha estat recollida pel Reial Decret Llei 13/2012, del 30 de març; 
4. Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica prioritzant les llars afectades 
per la pobresa energètica. Abans del 5 de desembre de 2013, els estats membres 
han de notificar els plans per a aplicar l’article 7 de la Directiva 2012/91/UE, 
d’eficiència energètica; 
5. Que estableixi una nova definició de l’abonament social, que tingui en compte les 
condicions de l’habitatge i el nivell d’ingressos familiars, i que es posi en marxa un 
bo social per al gas natural, el butà i per a l’aigua; 
6. Que es prenguin les mesures necessàries perquè totes aquelles persones en 
situació de pobresa energètica que estiguin abonades al mercat liberalitzat de 
l’energia, puguin tornar a la tarifa TUR sense recàrrecs per part de la companyia 
subministradora actual. 
Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Senat i al Govern de l’Estat 
espanyol. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que “ens agradaria que aquesta 
moció s’aprovés. I que realment es treballés per tal de que abans de 3 mesos com 
posa la moció ens puguem trobar amb les empreses responsables de controlar 
aquests serveis bàsics. Entenem que els dubtes que s’han plantejat en algun 
moment per si les empreses ens facilitarien les dades que es demanen no deixa de 
ser una clara mostra que en aquest país i en aquest municipi, s’han externalitzats 
uns serveis que no poden ser d’altra manera que gestionats nacionalment, 
mancomunadament o municipalment. No ens podem permetre com a municipi, no 
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saber si hi ha persones al nostre entorn que es troben en risc, que no tindran 
calefacció aquest hivern, que no tenen aigua...Només plantejar-nos aquest dubtes, 
ens demostra que cal recuperar el poder del poble. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup donarà suport a aquesta 
Moció, tot i que creuen que hi ha punts que necessitaran molt d’esforç per a 
desenvolupar-los, tot i comptant que les empreses hi posessin de la seva part. 
Creuen que seria un gran avanç poder portar-ho a terme i esperen que l’Equip de 
govern hi comenci a treballar el més ràpid possible per tal que aquest termini 
màxim de tres mesos sigui el més curt possible. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que el problema més greu que hi 
veuen són els terminis. És una Moció que fa referència a una problemàtica que 
actualment s’està cobrin des dels Serveis socials municipals, des d’on s’atenen 
totes les demandes i es fan les valoracions dels casos. Finalment diu que posaran 
tots els esforços perquè es pugui tirar endavant. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que, per molt d’esforç que hi posin, li 
sembla impossible poder complir els terminis. Afegeix que veu poc probable que es 
pugui fer una taula amb FECSA i GAS NATURAL. Amb SOREA ja hi ha el compromís 
de no tallar l’aigua, i aquests casos passen a Serveis Socials des d’on fan el control 
d’aquestes situacions. 
 
La regidora n’Anna Ginesta Franquesa ratifica el que ha exposat la regidora sra. M. 
Àngels Crusellas i diu que els terminis també li semblem massa justos. Intentaran 
portar-ho endavant, però creu que es necessitaran més de tres mesos. Reitera que 
els Serveis Socials municipals són els encarregats de resoldre aquests casos. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 
 
 

12.- APROVACIÓ MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE LA 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D’ARTÉS EN SUPORT A LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE 
CATALUNYA 
A continuació el regidor n’Ernest Clotet Berenguer dóna lectura a la següent Moció: 
“L’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat 
una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una 
Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, 
gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat. 
Aquesta ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i la Llei 
Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb 
totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la universitat. 
Que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els 
de titularitat privada i concertada. 
Que l’educació pública ha de treballar per  a recollir l’ideal pedagògic d’escola 
catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa 
de decisions. Amb això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, 
de manera que 
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s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de fora i 
amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als centres i 
als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una 
participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i 
professorat per la presa de decisions. 
Que, cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització de 
la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses 
externes sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació. 
Que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que es tingui 
en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic, sinó 
que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals. 
Que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de 
decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presència 
masculina que a hores d’ara és mínima. 
Que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància 
com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat 
educativa: família, professorat, alumnat, etc., La ratificació per part dels Consells 
Escolars és essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels 
centres educatius.  
Que a nivell local, es percep la total anul·lació del Consell Escolar Municipal i, 
també, del Consell d’Infants, com a espais de debat i de presa de decisions que 
afecten l’educació a nivell de municipi.  
Que haurien de ser aquests òrgans representatius, els que vehiculessin les 
competències municipals en àmbits com la planificació, zonificació, sistema de 
beques, ensenyaments no reglats, educació en el lleure i altres espais que poden 
actuar com agents educatius. 
Que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de 
plans d’entorn potents i/o d’altres actuacions. Així podrem pluralitzar els agents que 
intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no 
necessàriament docents i remunerades. 
Que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de 
l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat.  
Per tant s’han de buscar estratègies a nivell públic per finançar projectes 
pedagògics i d’innovació a primària i secundària, projectes d’investigació a les 
universitats i proposar un sistema de beques-salari per garantir l’accés a 
ensenyaments postobligatoris. 
Que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i 
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones 
que treballen en els centres educatius. 
Que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de 
treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació 
inferior al 50%. 
Que els processos per tal de forma part de la funció pública en l’àmbit educatiu han 
de ser transparents i objectius. 
És per tots aquests motius que l’assemblea local de la Candidatura d’Unitat Popular 
d’Artés, proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS:  
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei 
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). 
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Segon.- Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del 
Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC). 
Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar 
els recursos necessaris per dur-la a terme a Artés 
Quart.-Fer arribar aquest acord a l’Assemblea Groga, promotora d’aquesta 
Iniciativa Legislativa Popular. 
De totes maneres el ple decidirà. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup, tot i haver-hi 
aspectes que comparteixen, s’abstindran. Creuen que es posen en el mateix sac 
dues lleis que ells veuen molt diferents i recorda que la LEC es va aprovar en 
l’època del tripartit, i diu que és molt diferent a la LOMCE. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Moció:   
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, na Josefa 
Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, per majoria queda aprovat 
l’anterior Moció. 
 
 

13.- APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA 
ÚNICA 
A continuació es dóna compte a la següent Moció: 
En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de 
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la 
qual es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, 
de 15 d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única. Aquesta 
modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la llicència 
esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig, 
modificat pel Decret 55/2012, de les entitats esportives de Catalunya. Per aquest 
motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va proposar al 
Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria d’esports. Cal que el món de l’esport català consideri també 
la necessitat de demanar al Govern que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat 
de l’article 23 de la Llei 15/2014, així com la seva suspensió cautelar, pel fet 
d’envair la competència exclusiva en matèria d’esports establerta a l’article 
134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única comporta una modificació del 
sistema de llicències esportives que regeix en cada comunitat autònoma i esdevé 
una pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions autonòmiques i un augment 
de poder de les espanyoles. El sistema espanyol de la llicència única té com 
objectiu una millora d’ingressos de les federacions espanyoles a càrrec dels 
esportistes, clubs i federacions autonòmiques que hauran de fer-se càrrec de les 
mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta llicència única suposarà un 
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augment de preu de les llicències i desmotivarà les federacions autonòmiques a 
tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels seus propis clubs i 
esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per esportistes i clubs d’altres 
autonomies. La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es 
desenvolupi reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en 
vigor pel ú de juny de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport 
català una resposta eficaç, i a tots els nivells, contra aquest invasió competencial 
que laminarà l’economia i trencarà el precari equilibri existent entre les federacions 
catalanes i les espanyoles. Certament, la única resposta global a aquest procés de 
recentralització de l’Estat espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català 
és la consolidació del Procés Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena 
independència del país com a condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu 
que respongui a les necessitats de l’esport català. Mentrestant es desenvolupa 
aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català estudiï les estratègies 
legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés recentralitzador de 
l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la màxima unitat de 
projecte i d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i competitiu. Per 
tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
PRIMER. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per 
l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i 
federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i 
disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català.  
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, així 
com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria d’esports.  
TERCER. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima 
unitat d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb 
la finalitat d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat 
amb la llicència esportiva espanyola única. QUART. Notificar aquests acords a la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya i a les entitats esportives locals. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que “Votarem que sí, però el 
problema és que seguim obstinats a anar a Madrid a veure que fem...hauríem de 
destinar tots els esforços a crear el nou país.” 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior moció. 
 

14.- APROVACIÓ DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ EN DEFENSA DEL 
MODEL PROPI DE PAÍS 
Seguidament es dóna compte a la Declaració que diu el següent: 
Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió General de 
Treballadors, Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
Federació de Municipis de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores 
d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i 
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Distribuïdors (CAT-DIS), Federació Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida 
(FECOM), Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Fundació 
Barcelona Comerç, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), 
Consell General de Cambres de Catalunya, Col·legis d’Agents Comercials de 
Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (ANCECO), 
Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació 
Catalana d’Associacions de Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la 
política recentralitzadora imposada per l’actual Govern de l’Estat que, en matèria de 
comerç, promou la desregulació i amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà, la 
transparència en el mercat i la conciliació de la vida laboral i familiar de les 
persones que treballen al sector MANIFESTEM: 1. Refermem la voluntat de tenir un 
model comercial propi de Catalunya, que es configura a través de les seves 
institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens entre les 
parts implicades. 2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en 
el model comercial català, amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu 
de la regulació bàsica i una concepció errònia de la unitat de mercat. Defensarem el 
nostre model davant el Tribunal Constitucional. 3. Assumim el model comercial 
configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida a tots els 
establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i 
econòmic que aquesta legislació configura. 4. Acordem que les modificacions del 
model comercial català han de produir-se, quan calguin, mitjançant el diàleg i el 
consens de les parts i han de quedar recollides exclusivament en la legislació pròpia 
de Catalunya.  
 
El regidor en Gerard Girbau Fonts diu que ells, evidentment, estan en contra de 
qualsevol imposició de Madrid, i més si són mesures de regulació de mercat. Tot i 
així s’abstindran perquè no veuen molt clar que el seu model de negoci català 
coincideixi amb el de Felip Puig i la Patronal catalana. Per aquest motiu i per manca 
d’aquesta informació s’abstindran. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Declaració:   
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, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 
Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
S’abstenen: n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 
Girbau i Fonts. 
Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovada 
l’anterior Declaració. 
 

15.- 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. 49/2014. 
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16.- ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 
A continuació, per unanimitat, el Ple de la Corporació acorda incloure el següent 
acord en l’ordre del dia d’avui: 
 
MODIFICACIÓ ACORD RENÚNCIA PARCIAL FEDER CATALUNYA 2007-2013 
– EIX 2. OBRA “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL TORRENT SOTERRAT” 
Seguidament es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
Vist l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia 25 de setembre de 2014, de 
renúncia parcial, per un import de 50.000,00€, de la subvenció del Feder Catalunya 
2007-2013 – Eix 2, atorgada a l’obra de “Consolidació de la Base del torrent 
soterrat”. 
Atès que s’ha produït un increment de l’esmentada obra. 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia 25 de 
setembre de 2014 de renúncia parcial de 50.000,00€ corresponents a la subvenció 
concedida pel FEDER Catalunya 2007-2013 – Eix 2, atorgada a l’obra de 
“Consolidació de la Base del torrent soterrat”. 
Segon.- Aprovar la renúncia parcial de la subvenció de FEDER   del projecte 
“Consolidació de la base del  col·lector  del torrent soterrat”, en el marc del 
Programa europeu Feder , període 2007-2013    eix 2,  per un import de 38.611,04 
euros  corresponent a l’excedent que no podrà certificar-se en el marc del projecte 
degut a la baixa econòmica de l’obra respecte la previsió inicial. 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 
 

17.- PRECS I PREGUNES 
El regidor en Roger Genescà Campí demana quin procés va seguir una sol·licitud 
d’espais municipals d’una entitat del municipi, a la qual se’ls va donar permís 
verbalment i després se’ls va fer marxar de la zona on estaven. Aquesta decisió va 
provar uns costos a l’entitat i creu que s’hauria de fer una valoració d’aquest cas en 
concret i explicar si hi ha algun tipus de pauta perquè no torni a passar. Afegeix 
que caldria fer les autoritzacions per escrit perquè si els les demanen. 
 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que les peticions d’espais i material 
passen per les regidories perquè les puguin valorar, ja que és un tema que no està 
regulat per cap ordenança. En el cas de la petició que esmentes, assumeix l’error 
que van fer en el moment de situar les dues parades que demanava l’entitat, és 
una qüestió que ja feia temps que comentàvem i aquest fet farà que regulem un 
seguit de situacions que ens trobem en aquests últims temps amb entitats i 
col·lectius per no xocar amb el comerç local. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que es tractava de dues parades, 
una amb instància i l’altra no. Proposa fer una reunió amb tothom per regular de la 
millor manera aquest tema. Els convida a una reunió per al pròxim dimarts 13 per 
parlar d’aquest assumpte. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí diu que en un carrer del polígon industrial hi ha 
unes reixes que es mouen. 
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La regidora na M. Àngels Crusellas Serra diu que el carrer del qual parla és privat 
però que tot i així s’ho miraran. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en relació a la il·luminació nadalenca, demana 
quins són els impediments tècnics per instal·lar algun temporitzador que controli els 
llums de nadal. Ja que un any més justifiquem la instal·lació d’aquests per a 
necessitats comercials que són molt respectables, però els llums es passen com a 
mínim 12 hores oberts, l’horari comercial el podríem posar de 12 hores tb, de 9 del 
matí a 9 de la nit, i només coincideixen els dos horaris durant 2 hores. És força 
incongruent. Per tant quines són les limitacions? 
 
La regidora M. Àngels Crusellas Serra respon que la il·luminació de nadal mai ha 
tingut cap sistema de temporitzador, simplement està connectada a la xarxa 
elèctrica municipal.  Explica que és molt complicat instal·lar algun sistema efectiu 
de temporitzador en la xarxa actual, que per aquest motiu van amb les llums del 
carrer. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que els ornaments són de leds i no 
consumeixen gaire energia. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que fa set anys hi havia la 
previsió de fer una xarxa única pels llums de nadal, per fer-ne un control a part. 
Després es van fer una sèrie de modificacions a la xarxa i això ja no es va tenir en 
compte. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que fa molts anys que es realitza  
un ple cada mes. Van trobar injustificada la no convocatòria del ple de novembre i 
menys tenint en compte que hi havia una moció d’urgència social. On un mes sense 
llum, gas, aigua...pot ser important en els mesos que estem. I per altra banda, ens 
agradaria haver vist bans informatius posant que aquest més no hi ha ple, ja que hi 
ha gent que acostuma a venir de públic i possiblement van venir i es van trobar la 
porta tancada. 
 
La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que ella era aquí i no va venir 
ningú. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en relació als Patis oberts, demana si es farà 
alguna reunió per revisar els horaris? O com a mínim per a posar al cartell de 
l’exterior els horaris anuals. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que el reglament d’utilització dels 
espais esportius municipals ja està fet, però està pendent que se’l revisin els 
serveis jurídics municipals. Després, des de la comissió d’equipaments es vol 
treballar la normativa de la Sala 2 de Gener. També s’ha de fer una valoració del 
funcionament dels patis oberts i també de la gestió Sala 2 de Gener. 
 
El regidor en Ramon Fornell Alsina celebra la segona intervenció d’una entitat al Ple 
municipal, tot i que creuen que les entitats no són prou coneixedores del nou ROM i 
demana que se’ls faci arribar. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que ho tindran en compte. 
 
El regidor en Ramon Fornell Alsina, en relació al Bosquet de l’Aplec, diu que la font 
no funciona i que des de la festa Major encara no s’ha solucionat el tema del 
tobogan. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que estaven valorant si era millor 
arreglar-lo o bé canviar-lo i comprar-ne un dins el pressupost 2015. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ara començaran les obres de la 
plaça Catalunya i hi haurà uns jocs que s’hauran de reubicar i possiblement alguns 
d’aquests es podrien posar al bosquet de forma definitiva. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que la font està tancada perquè a 
l’hivern només hi ha dues opcions perquè no es glaci: o bé es tanca o bé es deixa 
que surti un rajolí permanentment. Afegeix que quan s’acabin  les obres que s’han 
de fer allà ja miraran que també quedi resolt. 
 
El regidor en Gerard Girbau Fonts explica que per la Fira es va canviar l’estelada 
que hi havia fora del balcó de l’Ajuntament perquè la personalitat que vingués 
 veies l’estelada neta. Mig any després demanen si es tornarà a canviar l’estelada 
per les personalitats que passaran aquests dies. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que quan van canviar l’estelada es van 
guiar per la mida de la bandera i com que en aquell moment no en van trobar cap 
d’igual hi van posar la que hi ha actualment. Afegeix que les dues estelades són 
igual de vàlides per ell. 
 
 
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, 18 de desembre de 2014 
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