
 
 
 
 
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE JUNY DE 2014 
 
Núm. de la sessió:  8/2014 
DIA: 19 de juny de 2014 
HORARI: De les 20.30 a les 21.50h 
LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 
 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Josep Candàliga i Freixa, alcalde GUA-AM 
Sra. M. Àngels Crusellas i Serra, tinent d’Alcalde PA 
Sra. M. Pilar Valiente i Ballesteros, tinent d’Alcalde GUA-AM 
Sra. Elisabet Carracedo i Mañosa, tinent d’Alcalde PA 
Sra. Anna M. Ginesta i Franquesa, tinent d’Alcalde GUA-AM 
Sr. Ernest Clotet i Berenguer, regidor CUP 
Sr. Ramon Fornell i Alsina, regidor CUP 
Sr. Gerard Girbau i Fonts, regidor CUP 
Sr. Roger Genescà i Campí, regidor CIU 
Sr. Manel Parreño i Jiménez, regidor CIU 
Sr. Joan Babeli i Shawa, regidor CIU 
Sra. Josefa Montañola i Cortina, regidora CIU 
Sr. Josep Camprubí i Salvó, regidor CIU 
Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 
Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 
 

2.- ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS D’HABITATGE PROMOGUDA 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
El 23 de febrer de 2012 el Ple de la Diputació de Barcelona aprovà el Protocol de 
funcionament de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge. 
La Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge és un conjunt de municipis, empreses 
municipals i altres estructures locals que presten serveis d’habitatge (o que tenen 
voluntat de prestar-los en un futur) de la província de Barcelona, que treballen de 
manera coordinada, comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el 
suport de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.   
La xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, es constitueix com l’espai 
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els 
seus membres, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació 
interadministrativa i la generació i difusió d’instruments conceptuals, polítics i 
operatius que serveixin als governs locals per a gestionar millor les polítiques 
d’habitatge. 
Considerant 
PRIMER: Que els seus objectius són: 
Fomentar l’intercanvi de coneixement i experiències entre els governs locals. 
Contribuir a l’autonomia dels ens locals en la definició de polítiques d’habitatge 
pròpies. 
Promoure la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en 
l’àmbit local i supralocal i provincial. 
Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 
govern local en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge. 
 SEGON:  Que l’Ajuntament d’Artés amb una població de 5.607 habitants, vol 
prestar serveis d’habitatge municipals amb la finalitat de realitzar un diagnòstic de 
l’habitatge i definir i aplicar polítiques municipals de promoció de l’habitatge digne. 
En aquest aspecte a través del Consell Comarcal del Bages també s’adherirà i 
prestarà el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge.  
TERCER: Que l’ Alcalde  d’Artés proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels 
següents ACORDS 
Primer 
Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la 
Diputació de Barcelona. 
Segon 
Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge establerts en el Protocol de funcionament. 
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Tercer 
Nomenar la senyora Maria Àngels Crusellas Serra (regidora d’urbanisme, 
serveis, medi ambient i habitatge) en qualitat de representant política, interlocutora 
i responsable de la participació de l’Ajuntament en la XSLH a nivell polític. 
Nomenar el senyor Joan Grau Fargas (aparellador municipal) en qualitat de 
representant tècnic, interlocutor i responsable de la participació de l’Ajuntament en 
la XSLH a nivell tècnic.  
Quart 
Traslladar aquest acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que el seu grup està d’acord amb 
l’adhesió a aquesta Xarxa, tot i que consideren que s’ha fet una mica tard, ja que la 
Diputació fa dos anys i mig que va aprovar el protocol d’adhesió a la xarxa i fa 
memòria que pràcticament després es va aprovar la Moció que feia referència a 
l’habitatge. Afegeix que s’ha fet molt poca feina en relació a l’habitatge i creuen que 
en el que es porta de legislatura només s’han fet tres actuacions: Una fou l’estudi 
de pisos buits, que està en un calaix i que, si no s’utilitza, aviat quedarà desfasat. 
També es va fer el conveni amb Catalunya Caixa, la qual està desnonant dia sí, dia 
també a molta gent d’aquest país, i que els ha anat bé per fer-se un rentat 
d’imatge, ja es va tractar només de dos o tres pisos. I la tercera va ser una reunió 
amb un representant dels afectats per la hipoteca, que havia de representar l’inici 
d’un grup de treball. Recorda que el febrer es va aprovar una Moció relativa a les 
sancions pels pisos hipotecats i tampoc s’ha portat a terme cap actuació. Veiem que 
aquesta adhesió és ara un petit pas i esperem avançar i tenir aviat el grup de 
treball i es puguin dur a terme altres actuacions. Per tot això, el nostre grup votarà 
a favor. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que en la reunió que es va fer amb la 
Plataforma es va quedar que hi hauria una persona d’Artés que faria de 
representant. Afegeix que hi ha cinc mil euros per destinar a aquest tema, i per 
finalitzar diu que quan tinguin tota la informació sobre aquest tema els convocaran 
a una reunió. 
 
 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra informa que els tècnics de Diputació 
vindran a l’Ajuntament el pròxim dia 9 de juliol, a les 9 del matí, i els convida a 
assistir-hi. 
 
El Ple de Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior acord. 
 
 

3.- APROVACIÓ SUSPENSIÓ LLICÈNCIES D’OBRA SECTOR NUCLI ANTIC (1A 
I 1B) 
Seguidament es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa 
d’urbanisme: 
“Atès aquest ajuntament ha detectat  en el nucli antic  (zones 1a i 1b)  una 
problemàtica pel que fa a la volumetria  resultant de l’aplicació dels paràmetres 
reguladors de les edificacions que contenen les  Normes Subsidiàries de 
Planejament d’Artés, i es  voluntat d’aquest regular  de forma més clara i precisa  
aquest aspecte. 
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Atès que en data 7 d’abril de 2014  s’ha encarregat a l’arquitecte senyor  Salvador 
Travessa i Justo la redacció d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament d’Artés referent a la regulació dels paràmetres  reguladors de les 
edificacions en el nucli antic (zones 1a i b) 
Atès el que disposen  els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei  3/2012 , 
de 22 de febrer els qual regulen els actes preparatoris per a la formulació i la 
tramitació de figures de planejament urbanístic. 
Vistos  els informes favorables  de secretaria i de l’arquitecte municipal, es   
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Suspendre , pel termini d’un any , de conformitat amb els articles 73.1 i 
74.1 del Decret legislatiu  1/2010 , de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text  Refós de 
la Llei d’urbanisme., modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer , en l’àmbit del  
nucli antic  de conservació (clau  1a i 1b) ,  grafiat segons plànol  que consta  com 
a annex   a aquest acord , la tramitació  de plans urbanístics  derivats concrets i de  
projectes  de gestió urbanística i d’urbanització, l’atorgament  de llicències  de 
parcel.lació de terrenys, d’edificació,  reforma,  rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal.lació o ampliació d’activitats o usos concrets  i d’altres 
autoritzacions municipals  connexes establertes  per la legislació sectorial. Aquesta 
suspensió  s’acorda a fi i efecte de poder  elaborar la proposta de   modificació  
puntual de Normes Subsidiàries de Planejament  d’Artés referent a la regulació dels 
paràmetres d’edificació en l’àmbit anteriorment t assenyalat. 
La suspensió  de llicencies  no afectarà les obres de conservació, manteniment o 
reparació ni tampoc les obres de reforma interior de poca entitat ni la obres de 
rehabilitació o reforma  de façanes, tampoc afectarà  l’atorgament de llicències  
d’instal.lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions  
municipals connexes establertes per la legislació sectorial  vinculades a obres amb 
llicència  concedida amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present suspensió. 
Segon.- Publicar aquest acord  en el Butlletí  Oficial de la Província  ,  en un dels 
diaris de màxima difusió a la província , en la pagina web municipal i en el tauler 
d’anuncis  de la corporació.” 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que “abans d’anunciar el nostre sentit del 
vot, volem  fer unes consideracions: 

 
Entenem que el fet principal que motiva aquesta suspensió de les llicencies d’obres 
al nucli antic, és procedir a realitzar els canvis necessaris en les Normes 
Subsidiàries (NNSS)d’Artés perquè no es puguin fer nous edificis amb volums 
superiors als que hi ha actualment.  
Aquesta necessitat de  modificació sorgeix en gran part com a conseqüència de 
l’aprovació per part de l’Ajuntament la Llicència Urbanística de Cal Freixe. Crec que 
tots els grups compartim avui que l’aprovació responia a l’estricte compliment de la 
llei, però a la vegada a tots ens produïa un rebuig per les dimensions que pretenien 
construir.  
És per aquest motiu que ara fa un any i mig el nostre grup va presentar una moció, 
que es va aprovar, per iniciar el procés per declarar la caducitat de l’expedient 
95/2008 (Cal Freixe). Aquest punt substancial de la moció encara no ha estat 
realitzat. 
En la mateixa moció es demanava iniciar els canvis necessaris en les NNSS que 
regulen l’edificació a Artés perquè en una nova sol·licitud de llicència urbanística 
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aquesta s’adapti a l’entorn. Entenem que el present acord respon a començar a 
treballar per fer possible aquesta demanda de fa un any i mig. Estem d’acord en fer 
canvis perquè es doni compliment a la moció, però no acabem d’estar d’acord en 
com plantegeu fer aquests canvis. 
Pensem que si la moció que instava a fer els canvis a les NNSS és del desembre del 
2012, i ha hagut més que temps suficient per poder treballat una proposta 
consensuada de modificació i no tenir de fer ara la suspensió de les llicències 
d’obres per un any, amb els possibles efectes que puguin tenir per als veïns. 
Per altra banda, sabem l’objectiu que es pretén aconseguir amb la modificació de 
les NNSS però no sabem com es farà. De fet, el mateix arquitecte no ho tenia clar 
el dia que li vam preguntar. Aquest dubte és important, perquè en funció del que es 
decideixi pot acabar afectant o no a tot el nucli antic. En tot cas això tindrem temps 
de parlar-ne més endavant, en el moment en que es vulgui portar a votació el 
resultat del treball. 
Per tot això expressat el nostre vot serà l’abstenció.” 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que troben molt adequat millorar les NNSS, 
les quals, creuen, que estan desfasades. Així mateix pensen que l’objectiu que es 
busca és totalment insuficient, ja que amb aquesta suspensió ni tan sols s’afectarà 
al volum edificable. Pensen que és un petit pedaç i que en cap cas solucionarà el 
problema urbanístic d’Artés. Creuen que Artés necessita una revisió general  de tot 
el municipi amb un PUOM, i que el nucli antic, ateses les seves característiques 
especials, necessita un pla específic, el qual també reivindiquen els veïns. 
 
L’Alcalde, en Josep Candàliga i Freixa, diu que ja va comentar que darrera la 
suspensió s’haurà de fer un treball per tal de regular coses que es puguin regular i 
el resultat es veurà al final. Aquesta suspensió s’ha de passar pel Ple per tal de 
poder-la enviar al Departament d’Urbanisme.  
 
Se sotmet a votació l’anterior Dictamen:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, n’Àngels Crusellas i Serra i n’Elisabet 
Carracedo Mañosa.  
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 
Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó, en Joan Babeli i Shawa, n’Ernest 
Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 abstencions, per majoria queda aprovat 
l’anterior Acord. 
 
 

4.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
 
Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el 
següent: 
ANTECEDENTS 
En data 28 de febrer de 2014 es va aprovar, mitjançant Decret de l’ Alcaldia la 
liquidació per l’ exercici 2013, resultant-ne un Romanent Líquid de Tresoreria per a 
despeses generals de 1.002.365,42  euros. 
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L’ expedient modificatiu núm. 1/2012 d’ incorporació de romanents de crèdit, 
aprovat pel Decret d’ Alcaldia de data 5 de març de 2014 utilitza 187.493,35 euros 
d’ aquest romanent, quedant per tant 814.872,07 euros disponibles. 
L’ article 32 de la Llei 2/2012, de 27 d’ abril, d’ estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera determina i desenvolupa les condicions per possibilitar el 
destí finalista del superàvit de les entitats locals. 
De la liquidació del pressupost es dedueix l’ aplicabilitat de la disposició addicional 
sisena que determina les normes especials pel destí del superàvit doncs es 
compleix amb els límits en matèria d’ endeutament, en termes de superàvit i de 
romanent de tresoreria positiu. 
Per l’ exercici 2014 també s’ exigeix que el període mig de pagament a proveïdors 
no superi el termini màxim previst en la normativa de morositat, fet que s’ haurà 
de comprovar prèvia l’ efectivitat de l’ expedient. 
Vist l’ informe d’ intervenció de data 6 de juny on es detalla el possible destí del 
superàvit d’ acord amb els càlculs que estableix l’ article 32. 
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 
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 
290.415,42 euros. 
SEGON.- AUTORITZAR l’ expedient de suplement de crèdit per un import total de 
380.000 euros. 
TERCER.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 
3/2014, 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 
155 61915 Reasfaltatge carrers 50.000,00 
155 62400 Vehicle brigada 6.800,00 
165 62304 Cable Enllumenat Públic 61.700,00 
165 62307 Instal.lació semàfor BP-431 17.500,00 
172 61916 Millores Parc Can Crusellas  60.000,00 
231 63205 Millora Centre Cívic Can Crusellas 33.415,42 
324 63208 Millora escola de música 15.000,00 
459 63201 Adequació edifici Cal Berenguer 46.000,00 
      TOTAL           290.415,42   Eur 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
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011 91300 Amortització préstecs a ll.t. 330.000,00 
130 22104 Vestuari 2.000,00 
162 46700 Consorci abocador 35.000,00 
234 21204 Manteniment cruïlla d’ entitats 3.000,00 
231 48000 Transferències acció social 10.000,00 
      TOTAL      380.000,00  Eur 
FINANÇAMENT 
RLT 
 87000 Romanent  de tresoreria per a crèdits 

extraordinaris 
189.200,00 

 87010 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdit 330.000,00 
TOTAL                 519.200,00 Eur 
BAIXA CRÈDIT 
155 21000 Conservació vies públiques 25.000,00 Eur 
162 22710 Servei recollida escombraries 101.215,42 Eur 
163 22700 Neteja Viaria 25.000,00 Eur 
       TOTAL      151.215,42 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 Manel Parreño i Jiménez diu que “entenem que aquesta modificació de 
crèdit segurament és la de més quantia que es farà aquest any. En aquest sentit tot 
i que l’import és molt important hi ha relativament poc marge de maniobra, ja que 
l’Estat preveu que s’han d’utilitzar del romanent uns 490.000 Euros per eixugar 
endeutament. Un fet que celebrem. 
De la resta de romanent que es destinen a “inversions” creiem que respon a una 
voluntat política que no acabem de compartir. En aquest sentit per posar un 
exemple no acabem de veure bé gastar-se 60.000 Euros per fer uns lavabos al Parc 
de Can Crusellas que a més portarà un manteniment associat. Creiem que estarien 
més ben invertits per exemple en la millora de l’accés de Cal Sitjes.  
També hem vist una memòria valorada per canviar 4.675mt de cablejat de carrers 
per un import de 61.700€ sense especificar on es faria. Segur que hi ha molts 
indrets necessaris per canviar, però aprofito per fer-los arribar una reclamació 
d’uns veïns que es queixaven precisament d’aquests problemes amb els cables 
elèctrics, el lloc és al carrer Girona, entre el Carrer Sant Cristòfol i l’Enric Guadayol. 
Allà hi ha uns cables de llum que s’aguanten amb cordills. 
En canvi si que veiem bé la partida de 17.500 Euros que servirà per posar un 
semàfor a la Carretera de Calders, davant dels Pisos de la Caixa, o partides per 
resfaltar carrers.  
Per aquest motiu exposat el nostre grup s’abstindrà. ” 
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El regidor en Gerard Girbau i Fonts manifesta que el vot del seu grup serà 
favorable, ja que estan d’acord amb que es faci una inversió al parc, la qual va 
sortir d’un procés de participació ciutadana i creuen que les altres inversions també 
són necessàries. Afegeix que volen deixar constància que no estan d’acord amb 
aquesta llei de l’estat que, havent fet bé les coses en moments de crisi, ara s’hagin 
d’invertir en construccions, enllumenat o bé per eixugar deute i no es puguin 
destinar la major part d’aquests diners a les persones. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, com a Equip de Govern, manifesta que la 
proposta correspon a una sèrie d’actuacions que pensen que són necessàries: des 
d’asfaltar carrers fins a l’enllumenat. Tot és molt important. Afegeix que es tracta 
d’actuacions que no es van poder aprovar en el pressupost ordinari i ara el poble 
podrà gaudir d’aquests diners. Saben que no es tracten de grans obres, però els 
agradaria que tothom hi hagués pogut votar a favor. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra especifica que els metres de cable són la 
totalitat dels metres de carrer en què s’ha de canviar aquest. 
Si ens haguéssiu demanat a quins carrers corresponien aquets metres de cable, ja 
us ho hauríem fet arribar. 
 
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, n’Àngels Crusellas i 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 Acord. 
 
 

5.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA 
DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA 
DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL  
Es dóna compte a la següent Moció: 
“El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més 
importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), 
comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del 
moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la 
seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la 
seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars 
de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del 
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de 
tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i 
mundial: la seva esplèndida portalada esculpida. 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu 
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran 
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en 
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aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses 
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea 
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota 
una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona 
meitat del segle. 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que 
es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe 
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra 
cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de 
consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del 
seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la 
conservació. 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els 
actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a 
element singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, 
organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la 
Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada 
de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del 
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural 
que vol projectar-se al món.  
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions 
que han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol 
sobre l'ordenació dels criteris per a la 
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió 
plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant 
l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la 
Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada 
Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
Per tot això, es proposa: 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de 
la UNESCO. 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí  diu que com més Ajuntaments hi estiguin 
d’acord, més força tindrà aquesta candidatura. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 
 
 

6.- APROVACIÓ MOCIÓ EN SUPORT AL TETI 
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A continuació es dóna lectura a la Moció presentada pel grup de la CUP que diu el 
següent: 
“A la matinada del 7 de juny de 2012, a les 3.00 h, en ple passacarrers de la Patum 
de Berga, el Teti passà per la cruïlla entre el carrer Gran Via i la carretera de Sant 
Fruitós, lloc per, on aquell moment, es trobava la festa. Allà, es creuà amb el 
conegut regidor del Partit Popular de la ciutat, Juan Antonio López Noguera entre 
molta altra gent que omplien el carrer de gom a gom. 
Va ser llavors, quan enmig de tota la multitud, algú va donar un clatellot al regidor, 
segons refereix ell. Sense parar la festa ni la comparsa es continuà el recorregut del 
passacarrers on tothom, el regidor inclòs, seguí el seu camí i la festa de la Patum 
es celebrà en total normalitat. 
Atès que el senyor López Noguera va denunciar als Mossos d’Esquadra el calbot que 
diu que va rebre i s’obrí un procediment judicial contra el Teti. 
En un primer moment el fet fou qualificat de falta penal per no tenir una rellevància 
important des del punt de vista de la reprovació penal. L’obstinament de venjança i 
escarni del Sr. López Noguera contra l’independentisme va fer que aquest instés 
que fos qualificat de delicte, amb les consegüents penes de presó que això suposa 
(4 anys de presó de pena mínima a 6 anys de presó). Lluny d’aturar-se amb que es 
tramités com a delicte, el Sr. López Noguera ha fet una nova escalada a la 
repressió, instant en el seu escrit d’acusació que s’imposi al Sergi Rodríguez Malé 
una pena de presó de 5 anys i una multa de 3.600 euros. 
Atès que el regidor del Partit Popular, amb el seu afany de polititzar un fet que no 
va tenir cap tipus de conseqüència ni de rellevància, actualment sol·licita una pena 
de presó de 5 anys i una multa de 3.600 euros. 
Atès que la Fiscalia però, lluny d’aturar allò que és un evident despropòsit del Partit 
Popular amb el seu afany de victimisme i de trencament de la convivència, després 
de gairebé dos anys, amb el canvi del panorama i posicions polítiques actuals als 
Països Catalans , decideix que allò que inicialment no mereixia una sanció 
important, de cop i volta, eleva els fets a delicte greu amb la petició de 6 anys de 
presó, i dues multes que sumen un total 4560 euros.  
Atès que sense cap necessitat de rebre atenció mèdica, però amb l’excusa d’estar 
exercint el càrrec de regidor, tot i estar al passacarrers, a les 3 de la matinada, 
enmig d’un notori ambient festiu del qual el senyor López Noguera n’era també 
partícip, va decidir impulsar la denúncia pel delicte d’atemptat contra l’autoritat. I 
ara la fiscalia abona la tesi i va més enllà presentant l’acusació més forta encara en 
un clar despropòsit que perd de vista tota lògica de proporcionalitat jurídica. 
Per tot això exposat, per la sobredimensió que està prenent el cas, per les greus 
acusacions, pel risc d’empresonament i per frenar la instauració d’un clima de 
tensió provocat i volgut per instàncies espanyolistes com les del partit del senyor 
López Noguera, es demana al ple de la corporació d'adopció dels següents acords: 
Primer. Que l'Ajuntament d’Artés considera absurd i del tot inadmissible la 
possibilitat, que per només un suposat calbot, una persona pugui entrar a la presó.  
Segon. Demanar l’arxivament immediat de la causa oberta contra en Sergi 
Rodriguez Malé i la seva lliure absolució. 
Tercer. Fer arribar aquests acords al Fiscal en Cap de Manresa-Igualada, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i a Alerta Solidària 
(alertasolidaria@alertasolidaria.org).” 
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El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que “El nostre grup considera que aquest 
tema no és propi de tractar-se en aquest Ajuntament, i com hem fet altres vegades 
en mocions que poc tenen a veure amb el poble ens abstindrem” 
 
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, n’Àngels Crusellas i 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 Acord. 
 
 

7.- APROVACIÓ MOCIÓ: LA QUALITAT DE L’AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ 
Es dóna lectura a la Moció presentada per la CUP que diu el següent: 
“L’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3 
d’agost del 2010 la resolució 64/292, en  la que es reconeix el Dret Humà a l’Aigua 
i al Sanejament, reconeixent així que tota persona té dret a un accés a  l’aigua i al 
sanejament en suficient quantitat, qualitat, disponibilitat i assequibilitat, entre 
altres requisits. Aquest  dret també queda recollit en l’Observació General nº 15 del 
Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i  Culturals, del qual Espanya 
forma part des del 1977.   
El Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua per  consum humà, és l’instrument legal a nivell espanyol a 
través del qual es desenvolupa tota la matèria relacionada  amb la qualitat de 
l’aigua per a ús de boca. En l’article 4.1. s’especifica que “els municipis són 
responsables  d’assegurar que l’aigua (...) sigui apta pel consum al punt d’entrega 
al consumidor”. Així mateix el propi RD 140/2003  estableix quins són els criteris de 
qualitat que ha de complir l’aigua de consum humà i els anàlisis necessaris que  
s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment.  
Respecte a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003 
estableix, en el seu article 29, que “la  informació donada als consumidors haurà de 
ser puntual, suficient, adequada i actualitzada sobre tots i cadascun  dels aspectes 
descrits en aquest Real Decret, a través dels mitjans de comunicació previstos per 
cadascuna de les  Administracions implicades i els gestors d’abastament.”  
 
Per tot l’exposat es sol·licita l’adopció per part d’aquest ple dels següents acords:  
Primer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, el 
protocol d’informació a la  ciutadania, o document equivalent, que utilitza 
l’ajuntament referent als anàlisis d’aigua que s’efectuen al  municipi.  
Segon. En cas que el protocol descrit al punt 1 no existeixi, elaborar-lo i 
implementar-lo en un termini no  superior a 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta 
moció.  
Tercer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, els 
resultats de tots els anàlisis  d’aigua duts a terme al municipi, així com els que es 
facin en el futur, d’acord amb els requeriments de  l’article 29 del RD 140/2003.  
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Quart. Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són 
promotores  (aiguaesvida@gmail.com), així com a les entitats veïnals i col·lectius 
socials del municipi.  
  
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el vot del seu grup serà favorable 
perquè “creiem que publicar les dades i fer més transparent l’Ajuntament és del tot 
necessari”. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 
 
 

8.- APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA DECISIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE NO ACTIVAR LA 
TORRE DE VIGILÀNCIA DE CASTELLADRAL 
Seguidament es dóna compte de la Moció presentada per la CUP que diu el 
següent: 
En data 11 d'abril de 2014 la regidoria de Governació de l'Ajuntament de Navàs 
s'assabenta, de forma extraoficial, de que la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament (DGPEIS) decideix no activar algunes torres de vigilància 
per la Campanya Forestal 2014. Entre les torres de vigilància que la DGPEIS no 
preveu activar hi ha el punt de guaita de Castelladral (codi de la torre I218), en 
municipi de Navàs, així com les del Pic de l'Orri, Coll d'Armat, Sant 
Grau i Turó Gros de Montnegre. La DGPEIS preveu la no activació d'aquestes torres 
i el seu tancament i/o desmantellament progressiu. 
La torre de guaita de Castelladral, activa des de fa dècades, està situada en un 
punt estratègic al bell mig de Navàs i disposa d'una excel∙lent visibilitat de tot el 
territori municipal així com una àmplia perspectiva del territori de nombrosos 
municipis veïns del Bages i del Berguedà. Aquest fet implica que la torre sigui un 
recurs molt important per a la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, tant 
a nivell municipal (i així consta al Pla d'Actuació Municipal d'Incendis Forestals 
aprovat per l'Ajuntament de Navàs) com a nivell comarcal, i ha estat en diverses 
ocasions que aquesta torre ha sigut la primera en alertar de columnes de fum que 
han acabat en incendis. 
El temps d'accessibilitat dels mitjans terrestres a la zona, segons cartografia 
realitzada pel Consell Comarcal del Bages, és de més de 20 minuts des de 
qualsevol parc de bombers de la Regió d'Emergències Centre. Els parcs de bombers 
professionals més pròxims a la zona són Cardona i Manresa i Berga, mentre que els 
parcs de bombers voluntaris més propers, que no sempre estan activats, es troben 
a Sallent i PuigReig. 
Segons informes tècnics de Protecció Civil i Policia Local de l'Ajuntament de Navàs, 
el fet que les dues valls que vertebren el municipi de Navàs, la d'Hortons i la de 
Sant Cugat o de Taurons, (situades a oest i est de la torre de Castelladral 
respectivament) no disposin de cobertura mòbil ni de la xarxa RESCAT comporta 
que des d'aquests sectors no es pugui avisar directament al 112 en cas de detectar 
una columna de fum o incendi. Aquesta funció només es pot fer a través de les 
emissores de l'ADF que, fins ara, podien posar-se en contacte amb la torre de 
guaita per situar i verificar la columna de fum i activar, si calia, els mitjans 
d'emergència. En aquest sentit, la no activació de la torre de vigilància, dificulta la 
detecció, l'avís i l'activació dels mitjans d'emergències i això pot comportar greus 
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repercussions en cas d'incendi en un territori tradicionalment molt castigat pels 
incendis forestals. 
Tal i com també es pot visualitzar en el mapa de conques visuals del Consell 
Comarcal del Bages, el tancament del punt de guaita de Castelladral, el segon en 
els darrers anys a la Comarca del Bages (l'anterior va ser el de Puig de la Caritat – 
l'Estany) deixa una àmplia zona al nord de la comarca sense vigilància. Aquest fet 
condiciona de forma negativa la detecció d'incendis forestals en una zona que fins 
el moment no ha patit incendis forestals de gran magnitud, i que encara manté una 
densa superfície forestal (est de la comarca) i alhora deixa al descobert la vigilància 
de zones del sector oest i nord del Bages i sud del Berguedà, afectades per grans 
incendis com els del 1994. 
Atès que som conscients de la importància de la torre en la prevenció i lluita contra 
els incendis forestals i els efectes negatius que pot comportar el seu tancament a 
un territori tradicionalment castigat pels incendis forestals. 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.  MANIFESTAR el rebuig total per part de l'Ajuntament d’Artés amb la 
decisió de la DGPEIS de no activar totes les torres de vigilància, entre elles la torre 
de Castelladral, i el seu possible desmantellament. 
SEGON.  INFORMAR els agents del territori implicats en la prevenció i extinció 
d'incendis de la decisió presa per la DGPEIS i sol∙licitar que formalitzin la seva 
disconformitat al Departament d'Interior, a la DGPEIS i la Direcció General de 
Protecció Civil. 
TERCER.  INFORMAR els ajuntaments veïns i consells comarcals del Bages i del 
Berguedà de la decisió presa per la DGPEIS i sol∙licitar que formalitzin la seva 
disconformitat al Departament d'Interior, a la DGPEIS i la Direcció General de 
Protecció Civil. 
QUART.  Donar trasllat d'aquest acord al Departament d'Interior, a la DGPEIS, la 
Direcció General de Protecció Civil, i a l’Ajuntament de Navàs. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que “abans de votar en agradaria fer unes 
puntualitzacions sobre la moció.  
D’entrada, quan la vam llegir ens semblava que  tenia molt sentit el que reclamava 
la moció, però vam voler contrastar el que s’hi diu amb altres persones 
coneixedores de l’àmbit de l’extinció del foc i de com s’està enfocant aquest tema 
de Castelladral.  
En aquest sentit, ens van informar que la setmana passada el Director general de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, el sr. Ramon Parés, es va reunir a 
l'Ajuntament de Navàs, amb l'assistència també de l'alcalde de Súria, el de Sant 
Mateu de Bages i el de Balsareny per tractar aquest tema. 
El Director va defensar la decisió de que no hi hagi vigilants a les torres, en base a 
3 criteris:  
1) Els tancaments d'aquestes torres es va començar fa uns anys quan encara 
governava el tripartit i cada any ells en tancaven unes 10. Per tant no és una 
decisió política d'ara, si no d'un pla engegat fa molts anys. 
2) Els Bombers consideren que les alertes del foc no els arriba pràcticament mai 
per la torre de vigilància, si no sempre els arriba via trucada de mòbil, és molt més 
ràpida.  
Bombers defensa que gairebé el 100% d´avisos de foc es fan via telèfon 
mòbil (31.05.2014) 
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Argumenta l'eliminació progressiva de torres com la de Navàs perquè pràcticament 
no en reben alertes  
El cos de Bombers considera que la xarxa de torres de vigilància contra incendis és 
un servei que està quedant obsolet davant l'ús de les noves tecnologies, i per 
aquest motiu en defensa una supressió progressiva, com la que es farà aquest estiu 
amb la que hi ha situada a Castelladral, en terme de Navàs (vegeu Regió7 de 
dimecres). En els darrers anys se n'han tancat una mitjana de sis per temporada.  
Fonts d'aquest cos d'emergències han argumentat aquesta mesura amb dades. 
Segons han informat a aquest diari, en la campanya de focs forestals de l'any 
passat (del 15 de juny al 15 de setembre) es van produir al conjunt de Catalunya al 
voltant de 1.900 alertes d'incendis forestals. Les mateixes fonts hi han afegit que, 
d'aquest total, "només 10 van donar el primer avís des d'una torre de guaita" i que, 
d'aquesta desena d'avisos, "quatre van ser falses alarmes, en dues ocasions no va 
caldre intervenció i únicament en quatre hi van intervenir els nostres efectius". 
3) Tot i aquests punts anteriors, la Generalitat en moltes torres hi està posant 
càmeres.  
Ara bé, el Director General va dir a Navàs que perquè els veïns de Castelladral i 
contrades es sentin vigilats, es coordinarien amb la Diputació perquè els cotxes que 
tenen del Pla de Vigilància facin la ruta de manera que passin per la torre de 
vigilància a les hores més problemàtiques del dia. (això ja està confirmat que es 
farà així, si bé que encara no se'ls ha comunicat). 
Per tant, considerem que després de saber aquests arguments no hi podem donar 
suport. Creiem que aquest tema és molt sensible i s’ha de ser molt curós amb com 
s’utilitza.  
Després de l’exposat anteriorment, el nostre vot el prenem basat en un sentit 
tècnic i no polític i serà l’abstenció. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el passat dimarts van tenir Consell 
d’Alcaldes i es va parlar del tema dels dispositius dels quals disposava Bombers i 
Emergències per aquesta campanya. Diu que el que els va sobtar també va ser 
que, a més de la torre de vigilància, es comparteixi l’helicòpter de comandament 
que hi ha al punt de Manresa (Bages Centre) amb ULLESTRELL i se li va traslladar 
la nostra preocupació perquè som una comarca que ha patit molts incendis. Explica 
que, com que fa uns anys que no hi ha hagut incendis importants, s’ha caigut en un 
cert relaxament. Explica que els van comentar que es podia trucar el 112, però diu 
que, a vegades, en aquest número es tarda molt perquè t’atenguin. Des del 
Departament s’està retallant en mesures de prevenció. Finalment, diu que les ADF’s 
del Bages també tenen queixes. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que els guaites, a més de controlar 
una gran extensió de bosc, són experts que et saben donar més informació segons 
el fum, el vent que fa, la posició...poden orientar els bombers del lloc on han 
d’anar, coses que no podrà fer una persona trucant el 112, si no és del territori. És 
desmantella el servei de prevenció de qualsevol manera. Afegeix que, en aquest 
país, últimament només es fa que reduir mestres, en sanitat, en defensa forestal i 
l’únic que s’amplia són els mossos i defensa. 
 
Se sotmet a votació l’anterior acord:   
Resultat:  
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Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, n’Àngels Crusellas i 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 Acord. 
 

9.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A JAUME SASTRE I A LA VAGA DE FAM 
PER A L’EDUCACIÓ 
L’Alcalde diu que el dilluns en Jaume Sastre va abandonar la vaga de fam, tot i així 
proposa aprovar la Moció canviant el temps verbal. 
Tots els grups hi estan d’acord i la regidora d’Ensenyament dóna lectura a la Moció 
que diu el següent: 
“Des de dia 8 de maig i fins el dia 16 de juny de 2014, Jaume Sastre, professor de  
secundària i membre de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, ha dut a terme 
una vaga de fam en defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes 
Balears que obri un procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte 
educatiu en què estem immersos des de fa molts mesos a les Illes Balears. 
El lloc triat pel desenvolupament d’aquesta iniciativa ha estat Sa Casa Llarga 
situada a Can Gazà, una finca al costat de l'hospital de Son Espases. Aquesta 
Fundació és coneguda per la lluita envers l’exclusió social de persones que 
presenten diferents tipus de necessitats importants tant econòmiques, com 
d’habitatge o higienicosanitàries. 
Aquesta mesura de protesta tan valenta ha estat presa per tal de defensar 
l’educació i, en concret, per tal de reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de 
Docents de les Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. 
Aquests punts són: 
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció 
repressiva prèviament i durant la vaga. 
2. Retirada del Decret del TIL. 
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols. 
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma 
adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de 
llibres. 
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les 
ràtios anteriors a les retallades. 
6. Substitucions immediates de les baixes. 
7. Baixes 100% remunerades. 
8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost. 
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de 
juny de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada. 
10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE. 
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. L’Ajuntament d’Artés insta el President del Govern Balear, José Ramón 
Bauzá Díaz, a negociar els deu punts abans esmentats amb els representants del 
món educatiu adients, per tal d’acabar amb les tensions que es viuen tant dins el 
món educatiu com a la societat en general. 
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SEGON. L’Ajuntament d’Artés farà arribar aquesta demanda al Govern de les Illes 
Balears i a tots els grups parlamentaris que formen part del Parlament de les Illes 
Balears.” 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina explica que el seu grup està a favor de la 
unitat de la llengua dels països catalans i que per això votaran a favor. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que els punts dels quals es parlen 
aquí és el mateix que està fent la Generalitat al principat: amb les ràtios, les 
beques de menjador...tot això també ho estem patint aquí. Afegeix que donen total 
suport a Jaume Sastre i a les assemblees i a les accions que s’estan fent. Remarca 
que l’acció que s’ha fet al municipi és potser una de les poques que s’ha fet de 
forma conjunta des del Consell Municipal i afegeix que, tot i estar d’acord amb 
aquest suport, no es poden quedar aquí. Que s’ha d’aturar a Catalunya la LOMCE i 
la LEC, que en definitiva són el mateix. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 
 

10.- 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.  24/2014. 
 
 

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
No n’hi ha. 
 

12.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que ja fa temps es va parlar del tema de 
la tanca de la piscina, que es van treure els xiprers i es van fer unes obres, es va 
posar una tanca. Ara hi ha gent que demana que es posi una protecció visual 
perquè se senten incòmodes a la piscina per falta de protecció. Afegeix que potser 
caldria posar-hi una protecció provisional fins que les plantes s’hi ha posat facin 
aquesta funció. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que, tal hi com ja li havia 
comentat, ho tenia present i que ja hi estan treballant i ja està en la llista de feines 
de la brigada. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que com que les piscines ja estan 
obertes, això vol dir que es va tard. Tampoc entén perquè no s’ha fet si, quan van 
treure els xiprers, se’ls va dir que no es podia fer per aquesta mateixa raó. 
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La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que poques vegades va demanar de 
treure els xiprers, el seu grup. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez respon que potser caldria anar a buscar plens 
d’anys enrere.  
Una altra qüestió és en relació a les vidrieres del Kanal i que ja ens vam queixar 
que des de fora es veu el que es fa en l’interior. Se’ns va dir que es posarien uns 
adhesius o alguna cosa als vidres. Ara s’han posat uns adhesius que, tot i ser molt 
bonics, s’han posat a una alçada que segueixen permeten la visió a l’interior. 
Demana si es prendrà alguna mesura o seguiran igual. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que falten les cortines però que 
aquestes es faran quan hi hagi diners. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que allà s’hi fan cursets, reunions...i que 
caldria que hi hagués una mica més d’intimitat. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que fa més de mig any que no tenen accés 
a les instàncies del registre d’entrades i del registre de sortides, afegeix que, 
segons el seu parer, han de disposar de la mateixa informació que l’Equip de 
govern, que la transparència de la qual parlen ha de ser en tot. 
Continua dient que aquesta setmana s’ha acabat amb la substitució del desaigua 
general del Carrer Pedrera. Aprofita per demanar si de totes les obres que es fan, 
se’n fan uns plànols detallats, a fi de poder consultar en un futur la informació del 
que tenim per exemple al subsòl. Crec que seria necessari que si no es fa és 
procedís a fer-se.  
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que, com en qualsevol obra, s’ha 
fet el seguiment per part del tècnic. Pel que fa a l’asfaltat, quan s’hagi fet 
l’exposició al públic de la modificació de crèdit que s’ha aprovat avui, es podrà tirar 
endavant. Seguint els passos legals corresponents. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana si pot concretar quan. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que s’intentarà fer el 23 de juliol, tot 
i que és molt mala data. Afegeix que es podrà fer la contractació després dels 15 
dies hàbils després de la publicació. 
 
El regidor en Josep M. Camprubí i Campí diu que “Som coneixedors que s’han 
presentat instàncies avalades amb firmes de veïns, demanant que es respecti 
l’acord d’aquest Ple que preveu tenir contenidors de 1100l per als blocs de pisos de 
més de 9 habitatges. Demanem si ja s’ha donat resposta? I quina és la resposta?” 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que estan en procés d’implantació del 
servei i en aquest s’estan fent reunions amb representants de tots els grups i es 
van prenent acords per anar avançant. S’han rebut instàncies, una de CIU que és 
molt semblant a una que han presentat els veïns de la Ctra. de Sabadell i c/ Claudi 
Sala i a les quals ja s’ha donat resposta. En el grup de treball hi ha l’empresa 
responsable de l’implantació del porta a porta i els grups polítics que hi 
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representats a l’Ajuntament. Afegeix que han parlat amb altres ajuntaments que 
han fet aquest procés i ens han comentat, que els primers dies no són tan fàcils. 
Explica que tothom haurà de fer bé la tria a casa i si, a partir d’aquí, en aquests 
pisos es troba la manera de garantir una tria ben feta i la recollida es buscarà una 
manera que funcioni en contenidors. Els va semblar que es podia optar per un 
contenidor amb obertura i tancament programats. Diu que s’hauran d’anar 
corregint coses i s’haurà de prendre paciència i buscar solucions. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que hi ha una normativa aprovada per 
l’Ajuntament i signada per l’empresa que diu que els edificis de més de 9 habitatges 
disposaran de contenidors per a la recollida amb sistemes d’obertura identificats. 
Afegeix que el seu grup entén que, per donar compliment a la normativa, es 
posaran aquests contenidors on hi hagi edificis amb més de 9 habitatges. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que els contenidors d’obertura 
automàtica són d’obertura lateral i l’empresa adjudicatària va optar per un camió 
de càrrega posterior i no es disposa de camió de càrrega lateral. Estem en un 
procés d’implantació i en aquest es decidirà com s’ha d’anar fent. Afegeix que 
miraran si es pot disposar de contenidors que tècnicament ens garanteixin un bon 
funcionament. El que sí que tenen clar, però, és que no es pot posar un contenidor 
de 1100 litres que sigui accessible per a tothom. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana que, en les pròximes reunions,  
s’expliqui als veïns dels edificis de més de 9 habitatges que podran disposar 
d’aquests contenidors. Pel que fa a les reunions del grup de treball, explica que hi 
ha assistit sempre que la feina li ha permès però que, a vegades, no li ha sigut 
possible. Demana que, si algun cop no hi pot ser i es pren alguna decisió,  se li 
comenti en la pròxima reunió o que se li comuniqui per correu electrònic. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa remarca que en l’última reunió tampoc hi havia 
l’Alcalde. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga explica que li va coincidir amb un Consell d’Alcaldes 
però que hi havia una persona que el suplia. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que són reunions del grup de 
treball i que no les convoca l’Ajuntament. Diu que tots els grups de l’Ajuntament hi 
tenen, com a mínim, dos representants, menys el grup de Convergència que només 
n’hi té un. Afegeix que com que no és una comissió informativa no és obligatori que 
hi vagi l’Alcalde. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana que, si han de ser tan formals, hi hagi 
un secretari i que s’aixequi acta de les reunions que es fan. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que no hi ha cap problema en què 
algú del grup de treball aixequi acta. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana a l’àrea de serveis socials de 
l’Ajuntament quin reglament és el que s’utilitza per decidir, en base a criteris 
objectius, les persones que tenen dret a rebre prestacions i la quantia d’elles. Pel 
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que tenim entès aquest reglament, fet per al Consell Comarcal,no ha estat aprovat 
per l’Ajuntament. Demanaríem que s’aprovés per tal de donar suport als criteris 
tècnics. 
El reglament porta per nom: Model de reglament consensuat per l’àrea bàsica de 
serveis socials de la comarca del Bages. I Reglament municipal de l’ajuntament 
d’Artés de prestacions econòmiques de caràcter social  i demanen que s’aprovi. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que aquest Pla tècnic es va treballar 
amb totes les treballadores socials de la comarca i del Consell Comarcal i explica 
que, tot i tractar-se d’un reglament, a vegades, no s’aplica al 100%. Afegeix que en 
poc temps ha canviat molt tot i això fa que pugui quedar una mica desfasat. Ja s’ha 
parlat d’aquest tema amb el Consell Comarcal. Per acabar diu que aquest 
Reglament no és pas d’aquesta legislatura sinó que és més antiga. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que s’estan revisant el protocol dels 
serveis socials per intentar d’aprovar-lo en el pròxim ple de juliol i si no hi fossin a 
temps ho passarien al Ple del setembre. En aquests moments, els tècnics estan fent 
una primera valoració. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si aquest protocol serà més 
adaptat a la realitat d’Artés. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que s’han adaptat alguns punts de 
manera més curosa a la nostra realitat. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si hi podran intervenir abans no 
s’aprovi definitivament. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que es passarà a tots els grups perquè 
facin les aportacions que creguin necessàries. 
 
El regidor en Gerard Girbau i Fonts fa una pregunta sobre la Moció dels horts 
socials que es va aprovar. Diu que  voldria saber l’opinió de la tècnica i si 
s’aprofitarà el mes de juliol per parlar-ne. 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros aclareix que aquest tema es treballarà des 
del projecte d’emprenedoria OMPLE. Afegeix que hi estan treballant i que tan aviat 
tinguin una línia iniciada es convocarà a la gent d’OMPLE, però no pot dir res més 
fins que no en parli més amb el tècnic. 
 
El regidor en Gerard Girbau i Fonts recorda que en principi i com deia la Moció 
s’havia de fer una comissió amb diferent tipus de gent. 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que ho volen vincular a una 
subvenció de Diputació. Diu que, segurament, abans de vacances ja podran fer una 
reunió per parlar d’aquest tema. 
 
El regidor en Gerard Girbau i Fonts diu que tot i així es va tard. Afegeix que també 
vol parlar d’un altre tema i és el de les ordenances que es tornaran a treballar taxes 
i que el seu grup vol insistir en el tema de lligar les quotes de l’Escola bressol amb 
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les rendes de les famílies. Ja saben que no és un tema fàcil i voldrien començar-lo a 
treballar amb temps, per tal de poder fer tots els tràmits que siguin necessaris per 
fer-ho possible. 
 
El Josep Candàliga i Freixa explica que hi va haver una reunió, però tot i així ens 
han de passar les dades noves, perquè ens van facilitar dades del 2012/13 i ara ens 
han de donar les del 2013/14 i també s’han demanat les dades a Intervenció i a 
l’Escola. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que les persones que van venir ja 
els van avisar que era molt difícil de portar-ho a la pràctica. Diu que els van dir que 
per aplicar aquest sistema s’havia de tenir un potencial molt gran en el tema 
d’Administració, ja que el seguiment era complicat. Ens van explicar que s’havia 
pogut aplicar en llocs més grans que nosaltres i que en municipis més petits o com 
el nostre s’havia hagut de tirar enrere aquest sistema. Tot i així, afegeix que ho han 
d’acabar d’estudiar. 
 
 
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, 19 de juny de 2014  
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