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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 MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros dóna lectura a la següent proposta: 
Relatiu a l’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals reguladores 
dels tributs municipals per a l’exercici 2015. 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
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una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
A C O R D S 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2015 i següents.  
Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
Ordenança Fiscal núm. 3 impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
d) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels 
seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental. 
Els vehicles susceptibles de ser bonificats seran els vehicles elèctrics, híbrids o de 
biogàs i/o que tinguin unes emissions de CO2 inferiors a 100 g/km.  
Per a gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar fitxa tècnica vehicle. 
Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana 
Coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014. 
 
Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 
Article 2.- Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis 
següents: 
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en els habitatges dins el 
nucli urbà com a conseqüència de les activitats domèstiques. 
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars 
sense edificar. 
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, 
com a conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o 
per a usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem. 
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d) Transport i tractament dels residus generats en habitatges fora del nucli urbà ( 
masies i cases disseminades ) 
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells 
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes 
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus 
procedents de neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; 
animals domèstics morts i vehicles abandonats. 
Article 4.- Responsables i successors. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 Article 5.- Quota tributària 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del 
lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

Habitatges de caràcter familiar 99 € 
Habitatges fora del nucli urbà ( masies i cases 
disseminades )  

45 € 

Parcel.les urbanització Vista Pirineu 63,59 € 
½ parcel.la urbanització Vista Pirineu 31,76 € 

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter 
familiar. 
3. S’aplicarà una reducció de la taxa del 100 % per la prestació del servei en 
habitatges, prevista a l’apartat 2, quan s’acrediti que els ingressos familiars no 
superen l’import del salari mínim interprofessional.  
S’aplicarà una reducció de la taxa del 50 % per la prestació del servei en 
habitatges, prevista a l’apartat 2, en el qual l’ ocupant del mateix acrediti 
mitjançant certificat d’ empadronament que tingui 65 anys o més i resideixi sol en l’ 
habitatge. 
Article 11.- Quota tributària 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de 
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als 
quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la 
plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

Bars, restaurants i establiments de característiques similars. 
Hotels, hostals, pensions, residències 

202 € 

Locals industrials 169,90 € 
Locals comercials 143,85 € 
Supermercats i similars fins a 250 m2 202 € 
Supermercats i similars de 250 m2 a 500 m2 404 € 
Supermercats i similars de més de 500 m2  606 € 
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Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa aprofitament especial del domini públic, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general 
Coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014. 
Ordenança Fiscal núm. 17  Taxa per la prestació de serveis d’ ensenyament 
especials en establiments municipals 
Es modifiquen les tarifes següents: 
Article 6. Quota tributària 
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 
Taller 4,5,6 anys ( extraescolar prestada al municipi de Calders ) 18,00 €/mensuals 
Ordenança Fiscal núm. 28  Preu públic per la prestació del servei de 
colònies municipal 
Article 4. Quantia 
Descomptes 

- 2 germans: 10 % ( a descomptar en el segon germà) 
- 3 germans: 15 % ( a descomptar en el tercer germà) 

Ordenança Fiscal núm. 34 Reguladora de la taxa per a la utilització de la 
Sala 2 de gener  
Article 6 
Quota tributària 
1. S’ estableix en caràcter general les següents quotes per utilització de la sala 2 de 
gener: 
Utilització sala 2 de gener per actes i activitats organitzats per 
associacions i entitats locals inclosos en la programació 
estable i/o festiva local o de caràcter regular  
Sense climatització ( per activitat) 25,00 € 
Amb climatització ( per activitat) 100,00 € 
    
Utilització sala 2 de gener per actes i activitats organitzats per 
associacions i entitats locals amb cobrament i inclosos en la 
programació estable i/o festiva local o de caràcter regular  

  

Sense climatització ( per activitat) 100,00 € 
Amb climatització ( per activitat) 150,00 € 
    
Utilització sala 2 de gener per associacions i entitats locals 
sense ànim de lucre, sense cobrament  

  

Sense climatització (per activitat) 100,00 € 
Amb climatització ( per activitat) 150,00 € 
  
Utilització sala 2 de gener per associacions i entitats locals 
sense ànim de lucre, amb cobrament 

  

Sense climatització ( per activitat) 150,00 € 
Amb climatització ( per activitat) 200,00 € 
  
Utilització sala 2 de gener per activitats de caràcter comercial i   

 
 5 



altres 
Sense climatització ( per activitat) 500,00 € 
Amb climatització ( per activitat) 700,00 € 
  
Utilització sala 2 de gener per centres educatius locals, públics 
i concertats 

  

Sense climatització ( per activitat) Gratuït 
Amb climatització ( per activitat) 100,00 € 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, 
així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de 30 de setembre de 2014: 
Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de 

valor dels terrenys de naturalesa urbana 
Ordenança Fiscal núm. 13 
(ordenança fiscal núm. 7 model Diputació) 

Reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic, a favor d’ empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’ 
interès general ) 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i 
aprovat per la Diputació de Barcelona. 
Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor  

dels terrenys de naturalesa urbana  
 
Ordenança Fiscal núm. 13( 
ordenança fiscal núm. 7 
model Diputació) 

Reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic, a favor d’ empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’ interès general  

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades 
de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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El regidor en Roger Genescà i Campí recorda que l’any anterior no es van poder 
aprovar les Ordenances i que per aquest motiu creuen que, enguany, s’havien 
d’aprovar i s’havien de revisar més punts, diu que això ja ho van transmetre quan 
van començar a parlar-ne. Un d’aquests punts era la modificació de les colònies 
d’estiu. Són del parer que les ordenances poden incidir en molts aspectes, en el dia 
a dia, des d’un preu de l’Escola fins la subvenció que pugui tenir un alumne a 
l’escola de música, podia significar una reactivació econòmica, es podien 
contemplar diferents opcions. Vist que l’equip de govern no tenia intenció d’anar 
gaire més enllà de la proposta que van presentar, el seu grup va demanar que s’hi 
incorporessin aquelles propostes en les quals s’havia arribat a consens en l’anterior 
negociació de les Ordenances perquè hi hagués no només aquests tres sinó que hi 
hagués més aspectes recollits. Es referien a l’ordenança núm. 3 relativa als vehicles 
de tracció mecànica, en què podien estar d’acord tots els grups polítics. Entenien 
que podia beneficiar algunes persones que ja tenen algun vehicle d’aquests, però 
sobretot podia arribar a estimular a les persones que estan pensant en adquirir 
algun vehicle d’aquest tipus. 
Afegeix que el seu grup també pensava que hi podia haver una bonificació per la 
realització d’obres al Barri Vell, que tinguessin una bonificació del 90% en les taxes 
i també es demanava la reducció del 50% per la resta del municipi. El seu grup 
creu que seria molt important la rehabilitació d’edificis del Barri Vell que estan molt 
deteriorats. Explica que es va parlar amb l’Interventor i aquest els va explicar la 
possibilitat de declarar aquests habitatges d’especial interès i a partir d’aquí 
aprovar-ho pel Ple. Demana que es faci publicitat per si hi ha algú interessat. 
Pel que fa als residus, diu que el seu grup pensa com l’equip de govern, que qui 
produeixi més residus pagui més, i que no s’havia de deixar-ho només en els 
supermercats i els locals comercials, sinó que també s’haurien de mirar els 
restaurants i, tot i diferenciar-los, també els bars, o bé en el cas de les residències 
que són aquelles a qui els tocaria pagar més del poble, que tinguessin el cost 
repercutit en funció del que fan. Per diferents motius i també per falta de temps, 
aquestes ordenances no s’han pogut treballar gaire i demanen a l’equip de govern 
que, de cara els propers exercicis, puguin seguir treballant. Afegeix que veuen bé 
que les masies paguin menys ja que no se’ls està fent la recollida de la mateixa 
manera que es fa en el nucli urbà. També veuen bé el fet de rebaixar el preu de 
104 a 99 euros, perquè això suposa una rebaixa de pressió fiscal cap a les famílies i 
aquestes poden veure que el reciclatge també els pot beneficiar, tot i que encara 
avui no es pot jutjar si aquest servei serà més car o més barat. 
En relació a l’ordenança que vol regular els costos de l’Escola de Música recorda que 
ells van demanar que hi hagués una garantia perquè a través dels costos que 
s’haguessin estudiat sobre el taller de música a Calders, demanant quants alumnes 
hi havia d’haver a l’aula perquè no fos deficitari per a l’Ajuntament. Es va calcular 
el mínim que es necessitava i el cost mensual variava en funció dels grups. Per 
aquest motiu demanen que en el Conveni fet amb l’Ajuntament de Calders consti 
que a l’Ajuntament d’Artés no li representi mai cap despesa donar aquest servei. 
Pel que fa a la modificació del descompte de les colònies manifesta que hi estan 
d’acord, perquè es va debatre en una comissió i benvingut sigui, sobretot perquè és 
fruit del consens. 
Finalment diu que, per tot el que s’ha exposat, el seu grup votarà a favor. 
 
El regidor en Gerard Girbau Fonts manifesta el següent: 
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La nostra posició serà la de l’abstenció ja que no valorem ni hem volgut negociar un 
procés d’ordenances inexistent. Des de la primera reunió se’ns va deixar molt clar 
que només prevalia la proposta que l’Equip de Govern havia posat sobre la taula. 
Per una banda entenem que, en els darrers tres anys, no hem tingut posicions 
properes amb l’Equip de govern i segurament s’hauria repetit aquest últim any. 
Com ja hem dit altres vegades, des de la CUP entenem les Ordenances Fiscals com 
una eina més per la transformació social i l’estratègia político-fiscal que marca un 
ajuntament, de cara la distribució i la socialització de la riquesa. 
Aquestes han de permetre marca una política clara en temes claus per nosaltres, 
com l’accés universal a la cultura, la lluita contra l’explotació urbanística i apostar 
per un altre model d’urbanisme, com també per una societat més sostenible. 
És per això que no volem deixar de recordar les propostes que, any rere any, hem 
anat proposant: 
1.- Fer real el recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits. Tot i dependre d’una llei 
espanyola, creiem que es poden buscar eines per fer possible aquest gravamen. Si 
no ens ho plantegem, segur que mai el podrem posar en pràctica. 
2.- que l’església pagui IBI, tot i que això no acabi depenent de nosaltres. Al menys 
exigim que se’ns faci arribar l’inventari de les seves propietats, que fa temps que 
reclamem. 
3.- Augmentar l’IAE fins la mitjana comarcal i els municipis similars al nostre. No 
ens ha de fer por apujar aquest impost de les empreses que facturen més 
d’1.000.000. Si s’explica bé, tothom pot entendre que, ara com ara, paguen molt 
poc en comparació dels pobles veïns, que les empreses es quedin aquí pels serveis i 
les facilitats de les quals disposen i no per la ínfima diferència que suposa tenir un 
impost tan baix com ara tenim. 
4.- Criteri d’equitat en la taxa de les escoles municipals. Sabem que no és fàcil 
implantar una taxa basada en la renda familiar però si no es valora ni es comença a 
treballar, mai no serà possible. Hi ha ajuntaments que es basen en diferents 
models i ho estan portant a terme. Així doncs, informar-se costa poc i al llarg 
d’aquesta legislatura ens ha semblat que no s’ha fet cap pas endavant en aquesta 
direcció. 
Així doncs, davant la incompareixença del govern municipal alhora de voler caminar 
junts cap a unes ordenances més justes, ens veiem empesos cap a l’abstenció, 
doncs el que es planteja aquest any és només una qüestió tècnica sense contingut 
polític. 
 
La regidora na Pilar Valiente Ballesteros manifesta l’agraïment de l’equip de govern 
al grup de convergència pel seu vot afirmatiu, afegeix que s’alegra que valorin 
l’intent de començar a baixar la pressió fiscal en allò que realment es pot abaixar. 
Afegeix que hi ha coses que si no canvia la normativa no es podran canviar, encara 
que el grup de la CUP faci tres anys que insisteixi en canviar. 
Explica que sempre han intentat mantenir cost/despesa. Diu tant en les Escoles 
com en el servei d’escombraries s’ha tingut en compte el cost que han tingut en els 
tres mesos que fa que s’han implantat, tot i que espera que l’any que ve es pugui 
millorar. 
En relació a la quota de les Escoles, la CUP creu que l’equitat de les quotes s’ha 
d’establir segons les rendes però l’equip de govern no ho té tant clar, perquè depèn 
d’on posis el límit de la renda canvia molt. Per aquest motiu demana al grup de la 
CUP que, de cara l’any vinent, ho expliquin de manera més clara. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que a la majoria de pobles del voltant 
tenen unes taxes similars a les d’Artés i que les que han pogut s’han congelat. 
Diu que l’any 1998 la taxa d’escombraries era de 99 euros i ara aquest any torna a 
tenir el mateix import, i que de cara els pròxims anys aquesta taxa encara es 
podria aplicar de manera més justa. 
Finalment agraeix el vot favorable del grup de Convergència i Unió. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí aclareix que el que porta a rebaixar la taxa 
d’escombraries és l’increment d’ingressos: amb l’augment de les cases 
disseminades i la puja de la quota dels supermercats. 
Diu que, de la mateixa manera que el sr. Alcalde, ell espera que la previsió del cost 
sigui més barat. 
 
El regidor en Gerard Girbau Fonts, en relació al concepte d’equitat, vol aclarir que 
això s’ha de veure en el moment si fan ús o no de les escoles bressol. Per tal que 
per a les famílies, en el moment de decidir d’anar a l’escola bressol o a l’escola de 
música, no els sigui un impediment, perquè tothom hi tingui accés. Finalment, 
afegeix que ja saben que l’Ajuntament destina molts ingressos a aquests centres, i 
per aquest motiu creuen que s’hauria de garantir que tothom hi tingués accés. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 
Carracedo Mañosa, en Roger Genescà i Campí, na Josefa Montañola i 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 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovat 
l’anterior acord. 
 

3.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2014 
A continuació es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia i que diu el 
següent: 
PROPOSTA 
ANTECEDENTS 
Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei d’ 
hisendes locals, estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins l’ exercici següent i no existeixi en el Pressupost de la 
Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el President de la mateixa ordenarà la 
incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de 
crèdit en el segon. 
Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat expedient 
podrà finançar-se, entre d’ altres, amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria o 
baixa de crèdit d’ altres partides. 
I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases d’ 
execució del Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2014, el present expedient 
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haurà de sotmetre’s a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als 
mateixos tràmits i requisits que els Pressupostos. 
ACORDS 
PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari per un import total de 
6.560,70 euros. 
SEGON.- AUTORITZAR l’ expedient de suplement de crèdit per un import total de 
10.950,00 euros. 
TERCER.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 
6/2014, dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es  modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es 
proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
162 46603 Associació municipis porta a porta 560,70 
338 21207 Manteniment nau cultura 6.000,00 
       TOTAL               6.560,70   Eur 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
155 62400 Adquisició vehicle 1.450,00 
231 48000 Transferències acció social 3.000,00 
231 22799 Servei ajut teleassistència 1.500,00 
338 22611 Fira 5.000,00 
       TOTAL      10.950,00  Eur 
FINANÇAMENT 
BAIXA CRÈDIT 
235 48900 Cooperació al desenvolupament 4.500,00  
340 63202 Adequació pavelló 7.510,70 
433 22628 Promoció económica 5.500,00 
       TOTAL        17.510,70 Eur 
QUART.- De conformitat amb allò que disposa l'article 179 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà 
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 
reclamacions. 
No obstant, el Ple decidirà 
 
El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que van conèixer la proposta fa pocs 
dies, però no havien repassat les factures i els va sobtar molt que en el crèdit 
extraordinari hi hagués 6.000 euros corresponents  al manteniment d’una nau de 
cultura, la qual entenen que, en el moment de llogar-la, s’havia triat, de les naus 
disponibles al polígon, aquella que s’adequava millor a les necessitats de 
l’Ajuntament. No entenen que s’hagi agafat una nau pel període d’un any, per tal 
d’atendre les necessitats que hi havia en aquell moment, i que en cap lloc del 
contracte es vegi la possibilitat d’una pròrroga. Aquests 6.000 euros més 1.000 
euros, que entenen que corresponen a la contractació de la potència de FECSA. 
Afegeix que aquests 6.000 euros corresponen a un instal·lador del municipi que ha 
fet tot el cablejat i altres treballs de lampisteria per deixar en condicions la nau en 
qüestió. Afegeix que aquesta inversió es fa en una nau de propietat privada i que el 
seu grup entén que no estan ben invertits. Demana també si se’ls pot explicar d’on 
surten la resta de despeses. 
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Finalment, i atès que el seu grup considera que aquesta inversió de 6.000 euros no 
s’ha fet de forma correcta, s’abstindran en la votació. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que més o menys pels mateixos 
arguments. Afegeix que sempre han hagut de lluitar per aconseguir recursos per a 
qualsevol projecte i que ara es troben en què s’han invertit 5.000 euros en una nau 
i que no es va explicar res en el moment de fer-ho, i que si s’hagués explicat 
probablement tots els grups hi haurien estat d’acord. 
Per tot això, el grup de la CUP votarà que no. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que les modificacions de crèdit 
serveixen per fer ajustos en el pressupost. Per equilibrar la despesa amb els 
ingressos. 
Explica que és veritat que el compromís de lloguer és d’un any però es pot parlar 
de la possibilitat de llogar-la per un any més. En el moment de formalitzar el 
lloguer no van voler anar gaire més enllà d’aquesta legislatura. Afegeix que en el 
seu moment es van buscar altres alternatives, i fins i tot es va contemplar l’opció 
de compra. Finalment, el lloguer ens va semblar la millor opció mentre es realitzen 
les obres de l’escorxador. Quan es va buscar la nau van veure que en la majoria de 
naus s’havia de fer una inversió com la que s’ha fet. Afegeix que només se l’ha 
dotat d’aigua i electricitat per a uns usos mínims. 
En relació a la Fira, afegeix que calia equilibrar les despeses amb els ingressos. 
 
La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que en el tema de la fira hi ha una 
despesa que correspon a un imprevist, el qual van ser els desperfectes que es van 
haver d’abonar d’un estand que es va fer malbé en el moment de desmuntar-se. 
Explica també que el tema de les connexions elèctriques han sigut més cares que 
mai. Diu que han vist que les partides no es poden gastar al 100%, que cal 
comptar sempre amb possibles imprevistos. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer agraeix a l’Equip de govern que pensessin en 
les eleccions en el moment de llogar la nau i demana on es posarà la Comissió de 
Reis si no es poden posar allà. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que el lloguer de la nau es va fer 
de només un any mentre es decidia si calia que l’Ajuntament adquirís l’espai. Fa 
uns quants dies, junt amb els tècnics, es va valorar quina era l’opció més viable: si 
la construcció d’una nau en els terrenys que té l’Ajuntament o bé l’adquisició d’una 
nau ja construïda. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que aquest tema s’està treballant dins 
els pressupostos del 2015. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 
Carracedo Mañosa.  
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep M. 
Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
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Voten en contra: N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 
Girbau i Fonts. 
 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 4 abstencions i 3 vots en contra, s’aprova 
l’anterior acord. 
 

4.- APROVACIÓ MOCIÓ ES CREÏ UNA REGULACIÓ ESPECIAL DE PROTECCIÓ 
DE LES TINES DEL BAGES COM A BÉ CULTURAL D’INTERÉS PATRIMONIAL  
El Bages vol recuperar un patrimoni inèdit de les seves terres: les tines. Són 
testimoni de l’existència de grans plantacions de ceps als segles XVIII i XIX, 
juntament amb els visibles marges de pedra seca dels boscos, i les barraques , que 
s’usaven com a magatzems de vi. Cada mas tenia les seves vinyes i els pagesos les 
cuidaven. Però el transport del vi cal al poble i als masos va esdevenir cada cop 
més car i dificultós. Per això van fer les tines, per elaborar el vi allà mateix, 
aixafant la verema i deixant fermentar el most fins a obtenir-ne el vi.  
En aquest entorn de la nostra comarca on apareixen aquestes construccions 
insòlites, úniques a tot Catalunya i que es coneixen com a tines enmig de les 
vinyes.  
Al Bages es calcula que existeixen més d’un centenar de tines de pedra seca 
repartides al mig del bosc. Són un testimoni del passat i protegir-les és un deure 
perquè les generacions futures coneguin la història de la nostra comarca.  
Les tines de pedra seca són un patrimoni únic i singular i per això a iniciativa dels 
Ajuntaments de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara les van rehabilitar i l’any 
2011 van demanar que les tines fossin considerades Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN), en la categoria de d’interès etnològic.  
Les tines enmig de les vinyes són un testimoni vulnerable a actes incívics, i són 
freqüents les pintades i els robatoris. Restaurar-les i mantenir-les i fer-ne vi hauria 
de ser un objectiu primordial a la comarca del Bages si volem donar un valor afegit 
al territori, i a més, podria crear ocupació en una comarca que pateix de prop les 
conseqüències econòmiques de la crisi econòmica.  
És per aquest conjunt de raons que aquest Ple, per unanimitat, ACORDA: 
PRIMER. Que la Generalitat de Catalunya declari com a BCIN les tines el Bages, i en 
creï una regulació específica d’especial protecció com a bé cultural d’interès 
patrimonial.  
SEGON. Comunicar aquest acord als ajuntament de la comarca del Bages, als 
següents Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, i a l’Àrea de Turisme de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí explica que el seu grup dóna suport a aquest 
acord perquè creuen que totes les proteccions són importants però recorda que 
temps enrere ja s’havia aprovat algun tipus de protecció per a les barraques i 
demana si es pot recuperar la Moció que en parlava i mirar si és possible fer-ne un 
inventari. 
 

5.- DONAR COMPTE 3R TRIMESTRE 2014 COMPTE TRESORERIA 
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A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor 
dóna compte de l’informe corresponent al tercer trimestre del 2014 sobre el 
compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de les 
obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 
El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i 
corresponents al tercer trimestre del 2014. 
 
 

6.- APROVACIÓ   DE LES FITXES  I DOCUMENTS  PER  A L’EXERCICI 2014 
DEL CONVENI  MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAGES I ELS AJUNTAMENT DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 
COMARCA-SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2013-
2015. 
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Bages, relativa a la 
concreció  de fitxes i  documents ,  per a l’exercici 2014 , del conveni marc de  
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntament de menys de 
20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis 
socials  bàsics  i polítiques d’igualtat , 2013-2015 , i trobada conforme,  el ple, per 
unanimitat,  acorda: 
Primer.- Aprovar   les fitxes i documents  tramesos pel Consell Comarcal del 
Bages, per a l’exercici 2014  del conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la 
comarca- Serveis Socials Bàsics i Polítiques d’igualtat 2013-2015. 
Segon.- Facultar  al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la formalització de l’anterior acord. 
Tercer.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal  del Bages. 
 

7.- APROVACIÓ MOCIÓ CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DEL CÀNON DE 
L’AIGUA A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
Es dóna lectura a la Moció presentada pel grup municipal de la CUP que diu el 
següent: 
PROPOSTA DE MOCIÓ CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA A 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) La Plataforma Aigua és Vida, 
formada per associacions socials, veïnals, sindicals, ecologistes i de cooperació per 
una gestió no mercantil de l'aigua a Catalunya, considera d’una importància cabdal 
que el ple municipal d’aquest Ajuntament aprovi la moció que us presentem avui 
amb l’objectiu d’instar les diverses administracions implicades (Àrea Metropolitana 
de Barcelona - AMB, Agència Catalana de l’Aigua - ACA i Generalitat de Catalunya) 
a derogar el Decret Llei, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i conseqüentment no firmar el 
Conveni que s’hi contempla. Actualment aquest Decret preveu que l’AMB faci un 
pagament únic a la Generalitat de l’ordre de 800 M€ a canvi d’ingressar durant 30 
anys una xifra aproximada de 130,5 M€ anuals del Cànon de l’aigua que la 
ciutadania de l’AMB pagarà en el rebut de l’aigua, és a dir, un total acumulat de 
3.915 M€. Per aconseguir els diners del pagament únic, l’AMB emetrà bons a través 
d’Aigües de Barcelona Finance d’Agbar, recentment creada per a tal efecte. El detall 

 
 13 



de l’operació s’acordarà en un Conveni entre l’ACA i l’AMB que a hores d’ara encara 
no es coneix. El plantejament de l’operació és clarament lesiu pel funcionament de 
l’Administració hidràulica, atès que es limitarà la seva autonomia en la gestió i la 
suficiència financera a llarg termini, principis fonamentals del Cànon de l’aigua, i 
agreuja el desequilibri territorial que pateix Catalunya. Fem notar també la 
profunda preocupació i el recolzament a aquesta moció que ens ha manifestat el 
Comitè d’empresa de l’ACA atenyent al nefast impacte d’aquest Decret per la 
política hidràulica de Catalunya i l’extrema incertesa en el paper que podrà 
desenvolupar l’ACA en el futur. Es destaquen els següents impactes de l’operació 
proposada per la Generalitat: • L’ACA perdrà aproximadament un terç del seu 
finançament anual. L’ACA deixarà de recaptar, durant 30 anys, el 31% dels 416 M€ 
actuals que ingressa a tot Catalunya provinents del Cànon de l’aigua. La planificació 
hidrològica, les mesures de seguiment i control de la qualitat de l’aigua, les 
inversions en sanejament i abastament en alta, les mesures per a l’acompliment de 
la Directiva Marc de l’Aigua i els recursos humans per dur-les a terme, entre 
d’altres, es veuran seriosament afectades. Aquesta operació, doncs, suposa el 
desmantellament de l’ACA com a administració responsable de gestionar i planificar 
el cicle integral de l’aigua amb una visió integradora dels ecosistemes aquàtics de 
Catalunya. • Enfrontament territorial. Es derivaran cap a l’AMB de l’ordre de 130,5 
M€, tot i que les despeses d’explotació de les depuradores i col·lectors 
metropolitans a penes si suposen 35M€. Això significa que pel cap baix l’ACA perdrà 
95,5 M€ anuals d’ingressos i capacitat inversora per a la resta de Catalunya; una 
xifra que, després de 30 anys, suposarà 2.865 M€ aproximadament. La pèrdua 
d’aquest ingrés per a l’ACA comportarà que no es tindran els recursos econòmics 
suficients per a fer front a les inversions necessàries de sanejament d’aigua, 
abastament en alta, manteniment i millores, reutilització i preservació del medi, 
entre d’altres, fora de l’AMB. Cal destacar que encara serà més inviable l’equilibri 
territorial si aquest model s’extrapola a la resta de conques i/o sistemes de 
Catalunya excedentaris, on quedarà impedit l’efecte de redistribució econòmica a 
nivell territorial que actualment permet el Cànon de l’aigua. Si s’apliqués aquest 
model al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, al Consorci de la Costa 
Brava o als Consells Comarcals del Maresme, Osona i la Garrotxa, la caixa de l’ACA 
quedaria pràcticament buida. És doncs, palès, que aquest model és econòmicament 
inviable per al sanejament i l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua al conjunt del 
nostre país. És evident que aquesta nova proposta en cap cas soluciona el repte 
cabdal entre el món local i la gestió del sanejament, sinó que l’agreuja 
exponencialment i es menystenen la resta d’ens locals, consorcis, mancomunitats i 
consells comarcals de Catalunya. Aquest impacte serà de més gravetat atès que 
històricament la inversió en infraestructures hidràuliques ha gaudit de 
cofinançament amb fons europeus UE (15 estats membres) que ha arribat fins al 
75% de la inversió en algunes depuradores. En les actuals circumstàncies a l’entorn 
europeu UE (ampliat a 27 estats membres), l’accés als programes de 
cofinançament serà més limitat, i els estats més desenvolupats hauran d’assumir 
íntegrament les noves inversions. Així doncs, la finalització de la inversió derivada 
del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes haurà de ser suportada 
íntegrament pel Cànon de l’aigua. • Els veïns i veïnes de l’AMB pagaran per segona 
vegada unes instal·lacions ja amortitzades. Entre el 50% i el 75% dels 800 M€ que 
pagarem la ciutadania i els ajuntaments inclosos dins l’àmbit de l’AMB ja van ser 
pagats amb fons de cohesió europeu que no cal retornar i la resta, pràcticament, 
han estat pagats per la ciutadania en anys anteriors amb el rebut de l’aigua. 
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Addicionalment cal destacar que possiblement s’hauran de restar costos impositius. 
Dit d’una altra manera, estem davant d’una expropiació econòmica injusta a la 
ciutadania i als ajuntaments als que es pretén fer pagar dues vegades per unes 
inversions realitzades. • Augment del deute. L’operació consistirà en titularitzar els 
ingressos futurs del cànon de l’aigua. Una operació d’aquestes característiques 
tindrà associats un costos financers doncs s’hauran de pagar els interessos dels 
bons emesos per un valor aproximat de 800 M€ més. Per tant, estem davant d’una 
operació que rondarà els 1.500 M€, és a dir, els costos financers que pagarà el 
ciutadà de l’AMB seran 50 M€ anuals recaptats impròpiament amb el Cànon de 
l’aigua gestionats per l’AMB en base al Decret del qual promovem la seva 
derogació. O dit d’una altra manera, aconseguirem ingressar 800 M€ per fer front al 
dèficit de la Generalitat però generem un deute de 1.500 M€ a retornar en el futur 
per cobrir els guanys de fons d’inversió especulatius. • Afecció de destinació del 
Cànon/Objectiu d’impost finalista. La titularització del Cànon de l’aigua desvirtua 
l’objectiu de la figura impositiva, atès que l’objectiu de l’operació és externalitzar un 
endeutament que no ha generat la pròpia Administració hidràulica. En les actuals 
circumstàncies, i després dels complicats processos de reducció de la despesa 
d’operació i increment del Cànon, l’Administració hidràulica es troba perfectament 
sanejada i la seva viabilitat econòmica i financera és positiva. Per tot plegat 
demanem que aquest Ple acordi: 1. Instar l’AMB, l’ACA i la Generalitat de Catalunya 
a derogar el Decret Llei, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no firmar el Conveni que s’hi 
contempla. 2. Informar a la Plataforma Aigua és Vida mitjançant el correu 
electrònic: aiguaesvida@gmail.com o l’adreça postal: Carrer Múrcia 24, baixos, 
08027 Barcelona  
 
El regidor en Roger Genescà Campí, sobre el tema de l’ACA, manifesta que es veu 
desbordat quan ha de contrastar totes les dades que surten en aquesta Moció, però 
que han buscat informació i han pogut veure que l’ACA, el 2010,tenia aprox. 1.400 
milions de deute i que d’aquests pagava al voltant de 55/60 milions d’euros 
d’interessos anualment. Creu que l’ACA, en un moment de dificultat, ha intentat 
reduir el dèficit que tenia i possiblement ha sigut a canvi de concessions i d’aquesta 
manera recuperar part dels diners i eixugar el deute. Per això no podem pensar que 
qualsevol acord que prengui l’ACA es faci amb “mala praxis”. Finalment manifesta 
que, per aquests motius, el seu grup s’abstindrà. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que són coneixedors de la mala situació 
per la qual està passant l’ACA. Afegeix que fa ben bé uns 4-5 anys que no fan res 
d’inversions, però veu difícil posicionar-se en aquest ball de números. Diu també 
que no acaben de veure clar el fet de situar-se a favor o en contra d’aquest 
document i que, després de valorar-lo, l’Equip de govern ha decidit optar per 
l’abstenció. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que creu que és allò que diu la 
dita “el pan para hoy y hambre para mañana”, diu que avui sortia a les notícies la 
venda d’immobles que ha fet la Generalitat per després quedar-s’hi de lloguer, creu 
que si s’hi queden deu anys ja s’haurà amortitzat la compra. Creu que són 
estratègies econòmiques que no porten enlloc. També s’abstindran.  
 
Se sotmet a votació l’anterior Moció:   
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Resultat:  
Voten afirmativament: N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 
Gerard Girbau i Fonts. 
S’abstenen: 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, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i 
Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 3 vots afirmatius i 9 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 
 

8.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN I DECRETS 
Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 
d’abril, sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats 
des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern núm. 41/2014. 
 

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
A continuació es vota la inclusió de la modificació dels estatuts del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus: 
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, na Josefa Montañola i 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 9 vots afirmatius i 3 abstencions, s’inclou el següent assumpte: 

9.1 MODIFICACIÓ ESTATUS CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE 
RESIDUS 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, estableix un termini d’un any per a 
l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, especialment en allò 
relatiu a l’adscripció a l’administració que es determini, d’acord amb els criteris 
continguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, introduïda per la pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del personal i també al 
règim comptable i financer.  
En data 9 de juny de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria 
absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los, 
bàsicament, a la citada Llei 27/2013. Aquest acord, juntament amb l’expedient 
administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 20 de juny de 2014, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 2014 i al tauler d’edictes i web del 
Consorci, període durant el qual no s’han presentat al·legacions i, per tant, ha 
esdevingut definitiu.  
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del 
Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests 

 
 16 



Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior 
de tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels 
Estatus del Consorci del Bages per a la gestió de residus, proposo al ple l’adopció 
dels següents 
ACORDS: 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, en sessió de 9 de juny de 2014, de modificació dels Estatuts, els 
quals queden redactats conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del 
qual és part integrant.  
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i 
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions necessaris per continuar 
amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts i, especialment, per 
donar compliment al que disposa l’article 313.5 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals.” 
 
El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que el seu grup no està d’acord amb 
aquesta modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus 
en la qual es vol renunciar a un model mancomunat per passar a ser un organisme 
públic depenent de l’Ajuntament de Manresa, tot plegat per acceptar la Llei 
27/2013, consideren que es tracta d’una decisió molt precipitada per complir la Llei 
Rajoy. Afegeix que estan en contra d’aquesta Llei i recorda que es troben enmig 
d’un procés en el qual s’hauria de deixar de dependre de la legislació espanyola ben 
aviat. Recorda que aquest Ajuntament, a més de presentar recurs contra aquesta 
Llei davant el Tribunal Constitucional, també va aprovar el mes de maig una Moció 
en defensa dels Governs locals que rebutjava frontalment aquesta Llei, no només 
amb el recurs constitucional sinó també amb desobediència i no aplicant aquesta 
Llei al nostre municipi. Explica que per aquests motius el seu grup s’abstindrà. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa creu que estan fent el mateix que ha fet el 
grup comarcal de la CUP. Explica que només es tracta d’un tràmit, d’un acord que 
s’ha aprovat en tots els municipis. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí afegeix que veuen que aquest acord s’ha 
d’aprovar per majoria absoluta i per aquest motiu el seu grup hi donarà suport 
només perquè es pugui aprovar, però també són crítics en el fet de passar a 
dependre d’un altre Ajuntament. Diu que el model de funcionament actual ha tingut 
bastant d’èxit en la forma de treballar en aquest Consorci. Entenen que tots els 
Ajuntaments ho han de ratificar perquè sinó tindrien un problema en el moment de 
portar les deixalles en el dia a dia al Consorci. Per això, hi votaran a favor. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es tracta d’un fet precipitat però 
que l’Ajuntament de Manresa ha hagut d’entomar també una responsabilitat amb la 
que no comptaven. 
 
Se sotmet a votació els anteriors acords:   
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, en Roger 
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Genescà i Campí, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en 
Joan Babeli i Shawa. 
S’abstenen: N’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon 
Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 
 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria absoluta queden 
aprovats els anteriors acords. 
 

10.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí, en relació al tema de la portada de l’aigua 
que s’està portant a terme, diu que espera que d’aquí mig any ja sigui una realitat, 
i que Artés disposi d’aigua bona. Explica que en aquest sentit es començarà a 
negociar les gestió de les canonades amb l’ETAP: de dipòsits, de les diferents 
bombes i estacions de bombeix, i que sempre s’havia intentat de treballar 
conjuntament des de l’Ajuntament aquest tema, per tal que la proposta fos el més 
consensuada possible i demana si es pot crear una comissió de seguiment perquè 
que tots els regidors estiguessin informats del que es va fent en els pròxims mesos. 
Afegeix que hi ha la possibilitat que es gestioni a través d’una empresa privada 
però que saben que no hi ha res decidit. També demana si en aquesta Comissió hi 
pot assistir la Secretària de l’Ajuntament perquè els pugui assessorar jurídicament. 
Diu que el seu grup és del parer que aquest tema s’hauria de deixar aclarit per tal 
que a la pròxima legislatura es pugui gestionar de la millor manera. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que en el conveni aprovat amb el 
Consell comarcal l’any 2006 es deixa clar que qui es fa càrrec de la gestió de l’aigua 
en alta és el Consell. Explica que el model de gestió de l’aigua és en alta i la 
concessió del projecte del concurs, de l’obra, es gestionarà a través del Consell. Diu 
que una empresa va realitzar l’obra l’any 2006. L’any 2011 l’obra estava gairebé 
acabada, només faltaven algunes coses de la potabilitzadora així com l’encàrrec de 
gestió comarcal en alta, però l’empresa va fer fallida. Ara estem pendents que en 
mig any s’acabi aquesta obra i llavors el Consell comarcal haurà de valorar el tipus 
de concessió i treure a concurs aquesta licitació de gestió en altra. Es compromet a 
tenir-los informats de tots els passos que s’estan fent a nivell de comarca 
juntament amb l’ACA, ja que aquesta, l’ACA, és la responsable d’acabar l’obra. Pel 
que fa a la Comissió, diu que no la veu del tot necessària perquè les decisions ja 
estan preses, i que no té cap inconvenient en passar-los la informació. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí respon que no sap si és important o no crear en 
aquest moment una Comissió, però que personalment va molt perdut en la 
quantitat de dades  que els dóna l’Alcalde. Demana si se’ls pot fer còpia de tota la 
documentació que hi ha en aquest Ajuntament per poder-ho avaluar. Afegeix que, 
des de l’Ajuntament d’Artés i juntament amb Avinyó, Calders i Sallent que són els 
altres pobles implicats, s’hauria de tenir la possibilitat de dir-hi alguna cosa, 
sobretot en la decisió final de decidir quina empresa es farà càrrec de la concessió. 
Demana s’hi ha alguna acord que digui que el Consell comarcal decidirà per aquests 
municipis. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que és el que es va acordar en la legislatura 
passada. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí demana saber en quin punt estan exactament, 
saben que això sortirà aviat a concurs i que això podria tenir una repercussió en la 
concessió de l’aigua a Artés. Diu que si no és una Comissió se li pot dir reunió però 
que voldrien saber en quin punt es troben. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga es compromet a fer una sessió informativa sobre el 
tema de l’aigua ja que disposa de nova informació i els recorda que ell també ha 
patit durant molts anys aquesta incertesa de saber com està el procés de l’aigua. 
Diu que els convenis, tot i ser de la legislatura passada, també els els farà arribar. 
 
El regidor en Ramon Fornell Alsina diu que el seu grup comparteix la petició del 
regidor en Roger Genescà de formar una Comissió de seguiment i disposar de la 
informació que hi ha sobre aquest tema.  Afegeix que es podrien anar a veure les 
obres. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa puntualitza que les obres encara no han 
començat i que no començaran fins que l’ACA ho autoritzi. 
 
El regidor en Roger Genescà Campi manifesta que no havia vist mai l’ETAP i que fa 
uns dies que hi va anar. 
En relació al tema dels pressupostos li vol demanar si es possible que es comencin 
a treballar ja, per tal de mirar si són capaços d’arribar a acords. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es començaran a treballar en els 
pròxims dies. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a un banc que hi ha davant l’Escola 
Vedruna, a la ctra. de Sallent, on hi ha un contenidor de vidre, diu que està sota un 
pi i que quan els ocells defequen des de dalt l’abre deixen l’arbre de color blanc. 
Demana si es pot canviar el banc de lloc. 
 
El regidor Ramon Fornell Alsina afegeix que el banc que hi ha davant l’Escola 
bressol està malmès.  
 
La regidora na M. Àngels Crusellas Serra diu que en pren nota. 
 
La regidora na Josefa Montañola diu que vol fer un prec a la regidora 
d’Ensenyament, li demana que faci arribar a l’AMPA i als pares la resolució d’un 
informe que va demanar CIU en el Ple del 25 de setembre sobre la possibilitat de la 
modificació de l’horari a intensiu durant el mes de juliol, diu que l’informe que els 
ha fet arribar els Serveis Jurídics municipals, en el qual en el segon punt queda clar 
que no es pot modificar l’horari perquè en la informació facilitada des de l’Escola 
Bressol als pares i les mares en el moment de la matriculació dels seus fills pel curs 
2014/2015, concretament en el butlletí informatiu, s’assenyala el següent horari: 
de 8 del matí a les 5 de la tarda, amb franges horàries de matí, migdia, servei de 
menjador i tarda. El full informatiu no determina que hi hagi mesos amb un horari 
diferent, per la qual cosa i atenent a l’apartat 1 de l’esmentat informe, la 
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sotasignat, en el seu lleial entendre, creu que és convenient el manteniment de 
l’actual horari, que és el que es va informar als pares. Per tot això, demana a a la 
regidora que faci arribar aquest informe a l’AMPA i ells ja el faran arribar als pares i 
a la direcció del centre. 
 
La regidora n’Anna Ginesta Franquesa es compromet a fer-los el arribar i els diu 
que està pendent d’una reunió amb l’AMPA de l’Escola Bressol, en la qual té previst 
tractar, entre altres, aquest tema. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que aquest tema ja va sortir l’altre dia 
i que ja van explicar que s’havia fet una consulta als pares per demanar-los com 
veurien aquests possibles canvis, però que mai es farien a mig curs. 
 
El regidor en Josep Camprubí Salvó diu que vol parlar del tema dels arbres, 
concretament de la caiguda del fruit dels arbres, com poden ser les glans de la 
plaça Catalunya. Demana si en aquests llocs s’hi pot fer una neteja viària més 
sovint. 
 
El regidor en Ramon Fornell Alsina recorda que a la plaça Vella també hi ha les 
alzines. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas Serra contesta que avui ha parlat amb 
l’encarregat de la jardineria de diversos tempes per d’aquest en concret no. Afegeix 
que en pren nota. 
 
El regidor en Joan Babeli Shawa diu que considera que el l’equip de govern ha de 
vetllar perquè les coses es facin bé i que hauria de ser més moderat en la seva 
opinió sobre la tasca que està fent l’oposició, ja s’està realitzant de manera molt 
responsable i en el moment de prendre decisions ho fan de forma molt correcta. 
Sobre el procés del 9N demana quins dispositius o quins són els passos que farà 
l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que en el seu moment van enviar una 
circular a l’Interventor i a la Secretària. A partir d’aquí no se’ns ha comunicat cap 
altre pas que haguem de fer, perquè es va donant la informació en comptagotes. 
Des d’aquí estarem al cas pel que sigui necessari.  
En relació a l’Equip de govern, respon al regidor sr. Babeli que el que ha de fer 
l’Equip de govern és governar amb responsabilitat i intentar buscar els màxims 
consensos en tots els temes. Tots saben que governen en minoria des de l’inici de 
legislatura i això fa que moltes vegades costi arribar a acords. Diu qu està content 
que en aquests tres anys i escaig se n’han aprovat moltes de coses. Diu que l’Equip 
de govern vol que s’aprovin el màxim de coses i informar tant com es pugui dels 
temes. Afegeix que és la seva responsabilitat com Equip de Govern. 
 
El regidor en Gerard Girbau Fonts, en referència al 9N, demana si l’Ajuntament 
podria oferir altres locals, a part de l’Institut. També demana si l’Ajuntament farà 
una campanya de participació, si existeix un coordinador local de la consulta... 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que com a coordinadora ha estat 
nomenada la directora de l’Institut, li sembla que tots els directors de la comarca ja 
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han assistit a reunions relacionats amb aquest tema. Afegeix que hi serà ella com a 
coordinadora i responsable que el procés funcioni correctament i després tots els 
voluntaris de les taules. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que per un cantó hi haurà els 6000 
funcionaris necessaris i per altre els 30000 voluntaris. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, en relació als altres locals, diu que governació 
exigeix que es faci en locals de la Generalitat, excepte en els municipis que no 
disposin d’Institut. Diu que si hi ha la necessitat d’altres locals, ells no hi posaran 
cap inconvenient. Volen que la participació al 9N sigui un èxit. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí demana si es farà cap campanya. 
 
L’Alcalde en Josep Candaliga Freixa creu que la campanya de participació, potser, 
s’hauria de deixar que la facin els polítics, tot i que no descarten fer alguna xerrada 
informativa com Ajuntament. Creu que s’ha de donar suport a l’ANC, que està fent 
molt bona feina, i que cadascú s’impliqui al màxim personalment. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer creu que els partits faran la seva pròpia 
campanya, però que en aquest Ajuntament, després de totes Mocions que s’han 
aprovat i que des de l’ANC es demanés als regidors que assumissin certa 
responsabilitat, creu que com a regidors estaria bé demanar a la gent la seva 
participació, que ho haci de manera cívica i que s’entengui que el procés que hi ha 
obert és per tothom. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí creu que potser caldria fer una reunió fora del 
Ple, afegeix que el seu grup també s’ofereix per fer, juntament amb la resta de 
grups, una circular informant sobre el dret a decidir. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que no veu cap problema en que quan 
tinguin tota la informació es treballi conjuntament aquest assumpte. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en relació al Procés participatiu del parc, diu 
que ja fa temps que està engegat i que, tot i que s’han fet algunes modificacions, el 
que ells han trobat a faltar és que, en el moment de començar a les obres, es poses 
un rètol informatiu, amb algun plànol explicatiu, per tal que la gent sabés que allò 
era fruit d’un procés de participació i que vegin que hi ha coses que es plantegen 
que es porten a terme. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que no hi ha cap problema a fer-
ho, i demana si hi ha algú que vulgui fer el disseny d’aquests rètols informatius. 
 
El regidor en Ramon Fornell Alsina demana com està l’estudi sobre la 
municipalització de l’aigua. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que encara no té tota la informació, que 
li falta un comunicat de la Diputació. Ha parlat amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat perquè ens fessin aquest estudi i recorda que si cal es farà un 
encàrrec extern en relació a aquest tema. 
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El regidor en Ramon Fornell Alsina demana com es troba l’estudi del carrer Jardí, de 
reconvertir aquest carrer només per els vianants. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que es tracta del mateix cas però en 
diferent àrea. Afegeix que ja s’ha posat en contacte amb la Diputació i que tan aviat 
com li diguin alguna cosa ja els ho farà saber. Diu que aquest tema el volen parlar 
juntament amb altres temes  com són el semàfor de la ctra. de Sallent, on ja hi ha 
els tubs passats per poder-lo instal·lar i també la zona del final del passeig, cruïlla 
amb el carrer Rocafort, per resoldre la perillositat d’aquesta zona. Explica que 
també volen demanar que es modifiqui la cruïlla del c/ Rocafort – c/ Barquera, així 
com que s’actualitzi els estudis de mobilitat del polígon i de la urbanització Vista 
Pirineu. Afegeix que està pendent de parlar d’aquest tema amb el Diputat present 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu al regidor sr. Roger Genescà, en 
relació a l’entrevista que li van fer a l’últim Artesenc pública, que hi ha una dada 
que la va sorprendre una mica, i que no és la primera vegada que surt i fa 
referència a la contractació del personal de l’Ajuntament, concretament diu: “La 
contractació municipal l’hem denunciat en diverses ocasions. S’ha contractat fent 
servir procediments que ofereixen dubtes des d’un punt de vista d’imparcialitat. En 
canvi, creiem que en general l’Ajuntament disposa de bons professionals. Demana 
si pot saber a quins casos i persones es refereix. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí respon que li farà arribar la nota de premsa que 
es va fer en el seu moment, en la qual consta tot el que ha exposat. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que no hi ha cap regidor que formi 
part dels processos de selecció de personal. Per aquest motiu, diu que ha 
d’entendre que la crítica va cap al servei tècnic i li recorda que és el personal de 
l’Ajuntament d’Artés qui fa el procés de selecció de personal, però no els regidors. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí repeteix que li farà arribar la nota de premsa, 
afegeix que ho van denunciar en un moment concret i que se segueixen mantenint 
en el que van dir. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa, en relació al tema dels pressupostos, 
explica que aquest any la regidoria de joventut i esport tiraran endavant els 
pressupostos participatius amb el principal objectiu que tant les entitats com la 
ciutadania puguin decidir directament en què es destinen els diners municipals. 
D’aquesta manera volen promoure la responsabilitat de la ciutadania en la 
participació dels afers municipals.  En el cas dels pressupostos d’Esports es vol 
incidir sobretot en el capítol d’inversions i prioritzar alguns projectes d’entitats 
esportives d’Artés que ens han fet arribar. En el cas de Joventut es vol incidir en les 
activitats, que volem que es tradueixi en què els joves facin les seves propostes. 
Les reunions es començaran a fer a partir del més de novembre. Aquests 
pressupostos es decidiran mitjançant processos participatius i, tot i que sabem que 
les possibilitats poden ser molt més àmplies, és una forma de donar una mica més 
èmfasi a la democràcia participativa. 
 

 
 22 



 
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, 23 d’octubre de 2014  
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