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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 
 

2.- APROVACIÓ CONVENI CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ 
DE RESIDUS APROVACIÓ CONVENI  ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS 
I EL CONSORCI DEL BAGES  PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
Vist el  contingut del conveni entre l’Ajuntament d’Artés i el Consorci del 
Bages per a la gestió de residus pel que fa a la recollida i tractament de 
residus del municipi d’Artés i trobat conforme. 
Atès que el conveni  té per  objecte definir les actuacions de les dues  parts 
en la recollida  i tractament dels residus , entre d’altres, dels residus 
procedents de servei de   recollida porta a porta  d’Artés. 
Per tot això,  l’Alcalde , proposa al Ple  l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el conveni  entre l’Ajuntament d’Artés i el Consorci del 
Bages per a la  gestió de residus  pel que fa a la recollida i  tractament dels 
residus  del municipi d’Artés, d’acord amb la minuta adjunta. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde -president  pe a la signatura de la 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord. 
Tercer.- Traslladar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de 
residus. 
 
Se sotmet a votació l’anterior conveni:   
Resultat:  
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Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, 
n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell 
i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 
S’abstenen: en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 
Josefa Montañola 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 conveni. 
 

3.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL FÒRUM ESTRATÈGIA CATALANA-RESIDU 
ZERO 
 
Es dóna lectura a la Moció al Fòrum Estratègia Catalana – Residu zero que 
diu el següent: 
A Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat 
en quantitat, diversitat i complexitat, degut a la cultura dels productes “d’un 
sol ús”, al sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a 
l’heterogeneïtat de materials que es llencen i que fan augmentar el nombre 
creixent de residus de difícil recuperació i reutilització.  
En els darrers anys, les polítiques públiques sobre els residus municipals 
s’han centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i en 
potenciar la recollida selectiva i la recuperació de les principals fraccions, 
però posant un excessiu èmfasi en els tractaments finalistes (abocadors i 
incineradores). 
Les decisions privades sobre productes i activitats no tenen prou en compte 
els perjudicis  que causen els residus que se'n deriven. Per tant, ens trobem 
davant d'una manca d’aplicació del principi comunitari de  “responsabilitat 
ampliada del productor”. 
La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en 
l’administració i en els ciutadans, que són els que n’assumeixen els costos 
econòmics, socials i ambientals. Els productors i distribuïdors haurien 
d’assumir la seva part de responsabilitat, i els costos dels residus associats 
als seus productes, per tal d’endegar canvis en les formes de producció, 
distribució i consum que redueixin la generació de residus i la contaminació. 
En el moment actual de forta crisi, la implantació de mesures de prevenció 
de residus, tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una 
major eficiència en l’ús de materials i energia i contribueix a donar sortides 
a la crisi econòmica tenint en compte la necessària sostenibilitat ambiental.  
És en aquesta línia que diferents sectors de la societat catalana (municipis i 
associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, 
entitats ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum 
ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO. 
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Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste 
International Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit 
nombroses administracions locals i regionals, empreses i organitzacions de 
diferents països.  
L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i 
reaprofitament progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja 
estratègies i objectius concrets que permetin:  
tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en 
matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental. 
aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 
Kg/habitant/dia. 
invertir la situació actual de manera que, l'any 2020, com a mínim el 70% 
dels residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin 
destinats a tractament finalista. 
Això es pot aconseguir: 
Tenint en compte la generació de residus en l’avaluació de productes i 
processos per tal de considerar la seva viabilitat econòmica, social i 
ambiental. 
Evitant que tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o 
compostats siguin destinats a l’abocador o a la incineració.  
Redissenyant els productes per tal que no facin residus o que aquests siguin 
reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi. 
Evitant la producció i comercialització de productes per als quals no hi hagi 
cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou 
producte. 
 
Vist l’anterior, i atès que l’Ajuntament d’Artés està d’acord amb els 
objectius plantejats per l’Estratègia Catalana Residu Zero, es proposa al PLE 
CORPORATIU l’adopció dels següents ACORDS 

1. Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu 
Zero, i enviar l'acord a la secretaria de l'ECRZ que realitza la 
Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum. 

2. Promoure i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir 
les bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa. 

3. Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del 
municipi, perquè la societat el conegui, el comprengui, i participi dels 
seus objectius. 

4. Comprometre's a desenvolupar accions locals de prevenció de residus 
i de reducció de la fracció resta que concretin els objectius generals 
de l'Estratègia Catalana Residu Zero. 

5. Donar suport a la implantació del sistema de Dipòsit, Devolució i 
Retorn (SDDR) per envasos reutilitzables i d’un sol ús 

6. Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que 
elaborin un marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus. 
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7. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup ho veu molt bé 
però que els fa una mica de por que només sigui una adhesió més i que 
després no se segueixi amb un treball i una continuïtat. Volen donar suport 
a la Comissió encarregada perquè es treballin aquests temes i s’acabi 
portant a terme accions reals. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que, tot i que aquest tema va 
vinculat al “porta a porta”, el seu grup hi donarà suport. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que el grup de treball continuarà 
treballant i que en el plec del “porta a porta” ja hi ha uns diners destinats a 
campanyes. Afegeix que és un treball que s’ha de fer conjuntament amb 
l’empresa i també amb el grup de treball encarregat d’aquest tema. 
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 
 

4.- MOCIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE 
Seguidament es dóna lectura a la Moció presentada pel grup de la CUP i a la 
qual s’hi ha adherit tots els grups municipals que diu el següent: 
“El passat 28 de febrer de 2014, el Ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, Miguel Arias Cañete, portava al Consejo de Ministros del Gobierno 
de España El Reial Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el 
Pla hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre 
que representa l’enèsim atac a l’ecosistema que té com a eix vertebrador el 
riu Ebre i que desemboca en el segon delta més important de l’Europa 
occidental, el delta de l’Ebre. Aquesta aprovació ens torna a les pitjors 
èpoques transvasistes i fa inviable la sostenibilitat i el manteniment del 
tram final del riu i el delta. És per això, que una vegada més, la societat 
civil organitzada, en aquest cas, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, ha 
aixecat un crit d’alarma. Un moviment social que des dels anys 90 porta 
lluitant pel riu Ebre i els transvasaments que aquest pateix i que tant l’any 
2004, amb el Plan Hidrológico Nacional (PHN), com l’any 2008, amb la 
“sequera del tripartit”, va aglutinar la societat i el món científic sota una 
lluita que ha aconseguit canviar la visió de la gestió de l’aigua en 
l’anomenada Nova Cultura de l’Aigua (NCA). 
L’any 2007, la Comissió per la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, va 
aprovar, segons criteris científics, uns cabals ambientals que garantien les 
funcions ambientals. Aquesta proposta va ser aprovada pel Parlament de 
Catalunya, per una amplíssima majoria. Alhora, dita proposta, que mai no 
ha estat debatuda pel govern espanyol ni per la Confederación Hidrogràfica 
del Ebro (CHE), es va basar en criteris tècnics i científics per tal de fer 
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compatibles tots els usos, tant ambientals, com socials, com econòmics. En 
canvi, la proposta feta pel Ministeri respon als criteris del repartiment de 
l’aigua per a interessos polítics i econòmics dels dirigents de les comunitats 
de regants, i no per a la pagesia com sempre ens volen vendre. La 
construcció de 35 pantans més, quan l’Estat espanyol és el segon estat amb 
més pantans per habitant del món, i un augment del 50% del regadiu 
(445.000 hectàrees més) a una pagesia envellida i arraconada per les 
pròpies administracions, és un despropòsit que només respon a la 
necessitat de mobilitzar formigó i obrir la porta a la venda d’aigua per a 
altres negocis més rendibles que no pas la pagesia. 
L’aprovació d’aquest Pla s’ha fet d’esquenes al sentit comú, amb processos 
participatius sense cap sentit ni rigor científic i sense atendre les 
al·legacions presentades pel moviment social, les entitats ambientalistes o 
el propi govern català. A més a més, s’ha fet tan tard que la Comissió 
Europea ja preveu sancionar l’Estat espanyol, una vegada més. I un cop 
més, no es parla ni de gestió dels sediments que el delta necessita per a no 
enfonsar-se i que es queden retinguts als pantans de la conca de l’Ebre, ni 
de la salinitat que poden patir els arrossars que sustenten una bona part de 
l’agricultura de la zona. 
La PDE, com ja va fer amb el PHN, ja ha començat la lluita legal contra el 
Pla de Conca de l’Ebre, que faran arribar a la Comissió Europea per tal que 
els criteris científics siguen atesos.  
Es tracta, en definitiva, d'un model de desenvolupament sostenible i 
respectuós amb el territori amb un alt valor social per a moltes persones i 
col•lectius; que es contraposa amb el model de progrés capitalista. 
Per tot l'exposat, el GM de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés 
l’aprovació dels següents acords: 
Primer. Donar suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre en tot allò que 
siga necessari per tal d’organitzar actes i convocatòries de mobilització que 
li siguen necessàries. 
Segon. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el 
rebuig de l’Ajuntament d’Artés al Pla hidrològic de la Demarcació 
Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer 
de 2014. 
Tercer. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un 
patrimoni que no pot estar en mans d’interessos privats. 
Quart. Fer arribar aquests acords a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, 
C/Enric d’Ossó, 23, Tortosa, 43500 i al Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente.” 
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 
 

5.- APROVACIÓ INICIAL ROM 

 
 6 



A continuació, i per unanimitat dels membres assistents al Ple, s’acorda 
deixar aquest assumpte sobre la taula. 
 

6.- ADJUDICACIÓ SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DELS 
RESIDUS MUNICIPALS, TRANSPORT DE RESIDUS I DE NETEJA DE 
LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI D'ARTÉS 
A continuació es dóna compte del següent dictamen: 
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte del “Servei de 
recollida porta a porta dels residus municipals, transport de residus i de 
neteja de les vies públiques del municipi d'Artés, contracte subjecte a 
regulació harmonitzada.  
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Artés en data 16 de gener de 2014 va 
aprovar l'expedient de contractació junt amb els Plecs de Clàusules 
Administratives i de Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del servei de 
recollida porta a porta dels residus municipals, transport de residus i de 
neteja de les vies públiques del municipi d'Artés, contracte subjecte a 
regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i es va procedir a autoritzar la 
despesa que suposa l'adjudicació d'aquest. 
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de 47 dies en el Diari 
Oficial de la Unió Europea, Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletí Oficial de la 
Província i en el Perfil de contractant  i al tauler d’anuncis de la Corporació, 
per tal que els interessats presentin les seves proposicions. 
  
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l'expedient. 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als 
articles 109, 110 i 157  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic  i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació, del dia 31 de març de 2014, 
en virtut de la qual es considera que l’oferta corresponent a l’empresa 
TRANSVINYOTS, SL, que proposa un preu de 1.376.569,80 euros IVA 
exclòs, és la més adequada a l’interès públic al haver obtingut la major 
puntuació després de la valoració de tots els criteris de puntuació.  
Atesa la classificació aprovada en sessió del dia 3 d’abril de 2014, en virtut 
de la qual es va declarar com a oferta econòmicament més favorable a 
TRANSVINYOTS, SL per haver obtingut la major puntuació, en aplicació dels 
criteris sotmesos  a judici de valor i als criteris automàtics de valoració. De 
conformitat amb l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, es detalla a continuació la valoració efectuada:  
CRITERIS ADJUDICACIÓ 

1. JUDICI DE VALOR 

Licitador 
Suficiè

ncia 
(a) 

Qualit
at (b) 

Total 
(a+b) 

Altre
s 

Millo
res 
(c) 

Àrees 
Emergèn
cia (d) 

Poda (e) TOTAL 
SOBRE B 

TRANSVINYOTS, 
SL 15,408 1,198 16,606 5,000 4,500 3,500 29,606 
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CORPORACIÓN 
CLD, SUTR, SL 15,607 1,703 17,310 4,750 3,750 3,250 29,060 

UTE ARTÉS, 
SERVITRANSFER, 
SL I NORDVERT, 

SL 
15,121 1,092 16,212 1,000 4,000 3,250 24,462 

UTE, AMPANS 
MEDI AMBIENT, SL 
I AMPANS OBRES I 

SERVEIS, SL 
15,255 0,740 15,995 2,850 1,000 3,500 23,345 

URBASER, SA 11,698 0,346 12,044 3,750 0,000 1,750 17,544 
UTE, FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, SA 
I SOLER GLOBAL 

SERVICE, SL 

7,847 0,364 8,211 2,500 3,250 3,500 17,461 

GBI SERVEIS, SAU 12,762 0,324 13,086 0,500 0,000 2,250 15,836 
INNOVIA 

COPTALIA, SAU 10,969 0,255 11,224 1,100 0,000 1,000 13,324 

S’annexa al present dictamen l’informe del tècnic municipal del dia 28 de 
març de 2014 relatiu a les valoracions dels criteris subjectes a judici de 
valor. 

2. AUTOMÀTICS 

Licitador Oferta 
Econòmica 

Puntuació 
Of. Eco. 

C. 
Comunicació 

Cert. 
Qualitat 

TOTAL 
SOBRE C 

TRANSVINYOTS, SL 1.376.569,80 40,00 10,00 4,00 54,00 
CORPORACIÓN CLD, SUTR, 
SL 1.376.785,07 39,96 10,00 4,00 53,96 
URBASER, SA 1.376.731,80 39,97 10,00 4,00 53,97 
UTE, FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA I SOLER 
GLOBAL SERVICE, SL 

1.376.929,60 39,94 10,00 4,00 53,94 

UTE, AMPANS MEDI 
AMBIENT, SL I AMPANS 
OBRES I SERVEIS, SL 

1.415.084,50 33,65 10,00 4,00 47,65 

UTE ARTÉS, 
SERVITRANSFER, SL I 
NORDVERT, SL 

1.376.829,41 39,95 2,50 4,00 46,45 

INNOVIA COPTALIA, SAU 1.376.732,99 39,97 10,00 4,00 53,97 
GBI SERVEIS, SAU 1.568.097,08 8,46 10,00 4,00 22,46 
  

3. PUNTUACIÓ TOTAL 

Licitador 
TOTAL 
SOBRE 

B 

TOTAL 
SOBRE 

C 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 
TRANSVINYOTS, SL 29,606 54,00 83,61 
CORPORACIÓN CLD, SUTR, SL 29,060 53,96 83,02 
URBASER, SA 17,544 53,97 71,51 
UTE, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA 
I SOLER GLOBAL SERVICE, SL 17,461 53,94 71,40 
UTE, AMPANS MEDI AMBIENT, SL I AMPANS OBRES 
I SERVEIS, SL 23,345 47,65 71,00 
UTE ARTÉS, SERVITRANSFER, SL I NORDVERT, SL 24,462 46,45 70,91 
INNOVIA COPTALIA, SAU 13,324 53,97 67,29 
GBI SERVEIS, SAU 15,836 22,46 38,30 

 
Atès que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament 
més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa de a que fa 
referència l'article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, així com la justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a 
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més, que disposés dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure 
a l'execució del contracte. 
Atès que el licitador que va presentar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, va constituir garantia definitiva per import del 5% de l'import 
adjudicació, IVA exclòs i va presentar els documents justificatius exigits. 
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'informe de Secretaria i 
Intervenció, i de conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional 
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, se sotmet a l’aprovació 
del Ple els següents acords: 
Primer.- Adjudicar a TRANSVINYOTS, SL el contracte de servei de recollida 
porta a porta dels residus municipals, transport de residus i de neteja de les 
vies públiques del municipi d'Artés, contracte subjecte a regulació 
harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació pel preu  de 1.376.569,80 euros 
(un milió tres-cents setanta-sis mil cinc-cents seixanta-nou euros amb 
vuitanta cèntims) IVA exclòs, pel període de 4 anys, d’acord amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari i d’acord amb l’article 151.3 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Segon.- Notificar aquest acord juntament amb l’annex I a tots els licitadors. 
Simultàniament publicar anunci de l'adjudicació en el perfil de contractant. 
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte quan sigui requerit. La formalització s’ha d’efectuar un cop hagi 
transcorregut el termini de 15 dies hàbils que preveu l’article 156.3 del 
TRLCSP, sense que s’hagi materialitzat la interposició de cap recurs especial 
en matèria de contractació. 
Quart.- Publicar la formalització del contracte del servei de recollida porta a 
porta dels residus municipals, transport de residus i de neteja de les vies 
públiques del municipi d'Artés, contracte subjecte a regulació harmonitzada 
en el Perfil de contractant, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el diari oficial de la Unió Europea i en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de 
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l'article 
333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
Sisè.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya una còpia 
certificada del document en què s'hagi formalitzat el contracte, 
acompanyada d'un extracte de l'expedient en què es derivi. Tot això, en els 
tres mesos següents a la formalització del contracte.” 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana si se’ls pot fer arribar 
l’informe tècnic elaborat per secretaria. Afegeix que el seu grup s’abstindrà 
pel fet de no haver participat en el plec de condicions i perquè ja es van 
abstenir en l’aprovació. 
 
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, 
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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 proposta. 
 

7.- APROVACIÓ CONVENI AMB CONSELL COMARCAL MENJADOR 
ESCOLA BRESSOL 
 
Vist el conveni entre l’Ajuntament d’Artés i el Consell Comarcal del Bages 
per al servei escolar de menjador de l’Escola Bressol i trobat conforme. 
Atès que el conveni té per objecte definir les actuacions de les parts per a la 
Gestió del servei escolar de menjador de l’Escola Bressol. 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre l’Ajuntament d’Artés i el 
Consell Comarcal del Bages per a la gestió del servei escolar de menjador 
de l’escola bressol, d’acord amb la minuta adjunta. 
Segon.- Facultar el sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’efectivitat d’aquest acord. 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup no hi donarà 
suport perquè suposa un canvi del concepte que no els acaba d’agradar, ja 
que no hi acaben de veure els avantatges. El seu grup creu que cedir el 
control del menjador de l’Escola Bressol suposa perdre control sobre el 
funcionament de l’Escola Bressol, la qual creuen que funciona raonablement 
bé i que de la qual no es rebien queixes. Pensen que si mai s’ha de 
gestionar alguna queixa, ara, serà més dificultós. A més el preu no podrà 
ser fixat per l’Ajuntament, sinó que vindrà fixat pel Consell Comarcal. 
Afegeix que pot fer perdre la idea de cuina central al Dr. Ferrer de la qual ja 
s’havia parlat i que s’hauria pogut provar que escoles de pobles veïns 
volguessin menjar de l’escola d’Artés. Per tot això no hi donaran suport. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que no es perd el control i que 
creuen que s’han de mancomunar serveis. Afegeix que el grup de CIU del 
Consell Comarcal està d’acord amb aquesta proposta. També diu que el 
Departament d’Ensenyament posa un topall en el preu de menjador i que és 
de 6,20. Diu que això també pot suposar unes millores a les 5 escoles 
bressol que hi participen, com pot ser en el sistema de monitoratge... i 
també pot suposar un estalvi de costos. Diu que el departament ha delegat 
als Consells Comarcals la gestió de totes les escoles de la comarca que s’hi 
vulguin adherir. 
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Explica que, el curs passat, acabada d’inaugurar la cuina del Dr. Ferrer, el 
Departament ja la volia tancar perquè els instituts van passar a fer horari 
intensiu, però des de l’Ajuntament i juntament amb l’escola es va lluitar per 
conservar aquesta cuina. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup votarà a favor 
perquè creuen que funcionarà, però que no es pot parlar de mancomunar 
quan del que es tracta és de delegar a ens supramunicipals i afegeix que si 
el menjador es fa amb monitoratge, de les hores de les educadores que ho 
feien abans se’n pot beneficiar l’escola. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que es pot mirar d’ampliar una 
hora més l’horari de tarda amb les hores d’aquestes educadores.  
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que ho veuen com una cosa 
positiva sempre que això serveixi per millorar el servei de l’Escola Bressol  
 
La Secretària posa de manifest les seves reserves a la vista de la redacció 
donada a la LRSAL. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Conveni:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, 
n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell 
i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 
Voten en contra: en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 
Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i 
Shawa. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 vots en contra, per majoria queda 
aprovat l’anterior conveni. 
 

8.- MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC CASAL D’ESTIU 
Seguidament la regidoria de cultura dóna lectura a la proposta relativa al  
PREU públic per la prestació del servei de colònies municipals que diu el 
següent: 
Antecedents 
Atès que des de l’Ajuntament d’Artés, s’organitza el casal d’estiu al municipi 
per nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Des de la regidoria de joventut es proposa modificar el preu públic per a 
aquestes activitats. 
Vist l’article 127 en relació amb l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 
com la resta de disposicions legals aplicables. 
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ACORDS 
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb allò establert a 
l’article 127 en relació amb l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la 
modificació de l’article 4.2 del preu públic per la prestació del servei del 
Casal d’estiu que a continuació es detalla: 
Casal d’estiu: 

- Matins: 36 euros/setmana 
- Tardes: 30 euros/setmana 
- Matí i tarda: 50 euros/setmana 
- Quatre setmanes: descompte 10% sobre import setmanal 
- Cinc setmanes: descompte 20% sobre import setmanal 
- Tot el casal: descompte 30% sobre import setmanal  

Servei de menjador: 
- Menjador per setmana: 28 €/setmana 
- Preu dia esporàdic: 6 €/dia 

Descomptes: 
- 2 germans: 10% 
- 3 germans: 15% 
- Família monoparental: 15% 
- Aquests descomptes no seran acumulatius i no s’aplicaran sobre el 

servei de menjador 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat perceptiva, mitjançant 
la seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els 
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. En el supòsit de no presentar-se reclamacions, l’aprovació 
esdevindrà definitiva. 
 
El Ple per unanimitat va aprovar l’anterior acord. 
 

9.- MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC TEATRE 
Seguidament la regidoria de cultura dóna lectura a la proposta relativa al  
PREU PÚBLIC PER LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE que diu el 
següent: 
Antecedents 
Des de la regidoria de Cultura es proposa modificar l’ordenança fiscal 
número 35 reguladora del preu públic per la programació estable de teatre. 
Vist l’article 127 en relació amb l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 
com la resta de disposicions legals aplicables. 
ACORDS 
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb allò establert a 
l’article 127 en relació amb l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
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qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la 
modificació de l’article 4, del preu públic per la programació estable de 
teatre que a continuació es detallen: 
 

CATEGORIA 
DE 0-3 
ANYS 

DE 3-12 
ANYS 

(infantil) 

DE 26 A 64 
ANYS 

(adult) 
PREUS 

REDUÏTS (*) 
Espectacles infantils o 

familiars 
GRATUÏT 2 € 5 € 3 € 

 Per trams de 
catxet 

    

Espectacles 
teatrals, 
concerts 

musicals i 
varietats 

0-500 € GRATUÏT GRATUÏT 3 € 2 € 
501-1000 € 2 € 5 € 3 € 
1001-1500 € 3 € 6 € 4 € 
1501-2000 € 4 € 8 € 5 € 
2001-3000 € 4 € 9 € 6 € 

Més de 3000 € 4 € 10 € 8 € 
Espectacles especials 

(representacions 
especialitzades, 

grups/companyies 
mediàtiques...)  

Amb catxet superior a 3.000€ 

GRATUÏT 

6 € 15 € 10 € 

Abonaments de temporada – 
semestral 

 

GRATUÏT 3 espectacles: 25% de dte. 
4 espectacles o més: 30 % dte. 

Famílies nombroses o monoparentals – 3 
espectacles o més: 35% dte 

(*) PREUS REDUÏTS  Inclou joves de 13 a 25 anys, persones de 65 anys o 
més, persones discapacitades. 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat perceptiva, mitjançant 
la seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els 
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. En el supòsit de no presentar-se reclamacions, l’aprovació 
esdevindrà definitiva. 
 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que aquesta taxa els genera molts 
dubtes, sobretot en l’abonament de temporada. Creuen que és complexa i 
no veuen una manera fàcil i real d’utilització i per això els agradaria tenir-ne 
més informació. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que els abonaments es 
faran sobre una programació ja decidida i per tant se sabrà quins 
espectacles hi haurà. Afegeix que en aquests moments ja s’està treballant 
el segon semestre de l’any. Diu que si cal poden deixar pendent d’aprovar 
els abonaments. 
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El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que el seu grup s’abstindrà i així 
podran veure com funciona aquest barem.  
 
L’Alcalde afegeix que com que es tracta d’un preu públic, si es creu 
necessari, es pot modificar més endavant. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, 
n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell 
i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 
S’abstenen: en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, 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 proposta. 
 

10.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC TALLERS JOVENTUT 
Seguidament la regidoria de cultura dóna lectura a la proposta relativa al  
PREU públic per cursos i/o tallers organitzats per l’Ajuntament que diu el 
següent: 
Antecedents 
Des de la regidoria de Cultura es proposa crear l’ordenança fiscal reguladora 
del preu públic per cursos i/o tallers organitzats per l’Ajuntament d’Artés 
Vist l’article 127 en relació amb els articles 41 a 47 del DL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, així com la resta de disposicions legals aplicables. 
ACORDS 
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb allò establert a 
l’article 127 en relació amb els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’ordenança fiscal número 36 reguladora del preu públic per cursos 
i/o tallers organitzats per l’Ajuntament d’Artés amb el següent text: 
“Ordenança fiscal núm. 36 
Preu públic per  cursos i/o tallers organitzats per l’ Ajuntament 
Article 1  
Fonament i naturalesa  
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per 
la realització de cursos i/o tallers al municipi d’Artés i es regirà pel que es 
disposa en aquesta ordenança. 
Article 2  
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Concepte  
El fet imposable està constituït per l’ assistència als cursos o tallers 
organitzats per l’ Ajuntament que s’incloguin dins la programació estable de 
l’ àrea de Cultura i Joventut i es satisfarà pels usuaris que es beneficiïn de l’ 
activitat corresponent.  
Article 3  
Obligats al pagament  
Estan obligats al pagament del preu públic les persones que es beneficiïn de 
la realització dels serveis o activitats a què es refereix l’article 2.  
Article 4  
Naixement de l’ obligació 
L’ obligació de pagar el preu públic neix amb l’ inici de la realització de l’ 
activitat que origina l’ obligació de pagar el preu públic. 
L’ Ajuntament podrà exigir l’ avançament o dipòsit previ de l’ import total o 
parcial del preu públic. 
Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu 
públic l’ activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà 
dret a la devolució de l’ import del dipòsit previ. 
Es consideraran com a causes no imputables a l’ interessat les baixes per 
malaltia o els canvis de domicili fora de la població d’ Artés. 
Article 5  
Quantia  
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada 
en la tarifa continguda a l’apartat següent.  
2. La tarifa d’aquest preu públic és:  

- Curs/taller de durada màxima 1 mes 
HORES DE DURADA PREU PER PERSONA 
2 hores 3 euros 
4 hores 6 euros 
6 hores 9 euros 
8 hores 12 euros 

- Curs/ taller entre 2 i tres mesos de durada 
HORES DE DURADA PREU PER PERSONA 
1 hora setmanal 8 € mensuals 
2 hores setmanals 10 € mensuals 
3 hores setmanals 12 € mensuals 

- Curs/ taller de durada anual 
HORES DE DURADA PREU PER PERSONA 
1 hora setmanal 6 € mensuals 
2 hores setmanals 8 € mensuals 

- Cursos específics ( aquells homologats o específics de durada curta, 
mitja o llarga), s’aplicarà la següent formula: 
P = DD – 20 %- SUB 

  15 
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On DD és la despesa directa prevista pel curs ( honoraris, dietes, material, 
publicitat....., 20 % és la part que aporta l’Ajuntament per curs i SUB el 
conjunt d’ajuts externs d’ altres AAPP ( amb resolució ferma de l’ ens 
atorgant) per l’activitat i 15 és el nombre de matrícules mig previst per 
curs.   
3. L’obligació de pagament del preu públic neix des de que es realitzi 
l’activitat a què es refereix l’article 2.  
Article 6 
Pagament 
El pagament del preu públic es pot realitzar en règim de liquidació, 
autoliquidació o per remeses de rebuts a passar al cobrament via 
domiciliació bancària. 
En cas d’ autoliquidació els interessats presentaran la corresponent 
declaració-liquidació i faran efectiu l’ ingrés en el termini de 10 dies hàbils 
següents al de la sol·licitud de la realització de l’ activitat que motiva l’ 
obligació a satisfer el preu públic i en qualsevol cas abans del seu inici. 
En altres casos es realitzarà en el moment de la sol·licitud o de la recepció 
del servei. 
El pagament del preu públic es farà efectiu a les oficines de la recaptació 
municipal o a les entitats de crèdit que l’ ajuntament designi com a 
col·laboradores. 
Quan els preus públics no siguin satisfets en el venciment que els 
correspongui d’ acord amb aquest article, l’ Ajuntament exigirà, a més de 
les quotes vençudes els seus interessos de demora aplicant el tipus d’ 
interès legal. 
Els deutes derivats del preu públic vençut i no satisfet s’ exigiran utilitzant 
els procediments previstos en la Llei General tributària, Reglament General 
de Recaptació i les altres disposicions legals reguladores de la matèria. 
Disposició final  
La present Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Artés el 24 d’ 
abril de 2014, entrarà en vigor al dia següent al de publicació del text 
íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa.” 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat perceptiva, mitjançant 
la seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els 
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. En el supòsit de no presentar-se reclamacions, l’aprovació 
esdevindrà definitiva. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup s’abstindrà per 
veure com funciona. 
 
 
Resultat:  
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Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, 
n’Elisabet Carracedo i 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 proposta. 
 

11.- 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.  
16/2014. 
 
 

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha. 
 

13.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez, en relació a les obres de 
connectivitat amb el nucli antic, demana si està previst fer alguna actuació 
als murs o talussos de pedra antiga que no s’han reformat. Afegeix que 
volen estar segurs que es prendran les mesures necessàries perquè no hi 
hagi accidents i creuen que tota l’obra en si està senyalitzada precàriament, 
sobretot la carretera i al vespre. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que pels elements de seguretat 
poden estar tranquils perquè ja estan contemplades en el projecte i els 
convida a la pròxima visita d’obra amb el director de l’obra. Afegeix que, 
pràcticament, ja només falta plantar alguna vegetació i posar les baranes 
de seguretat, tot i que l’obra no està acabada del tot. En relació a la 
precarietat en la senyalització diu que ho traslladarà al director de l’obra. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que també vol parlar d’un tema 
relacionat amb la jardineria en general i és sobre la gespa, que han vist que 
no es retalla ni es replanta allà on cal i recorda que si la gespa arriba a 
germinar llavors s’asseca. Continua dient que aquest cap de setmana és la 
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Fira d’Artés i hi haurà molts visitants i el lloc de les atraccions no té l’herba 
tallada, cosa que dóna molt mala imatge. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que van valorar-ho i creuen 
que un cop instal·lades les atraccions no serà necessari fer-hi cap repàs. El 
que caldrà és que el servei de neteja tregui la brossa que hi pugui haver en 
el recinte. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que s’ha parlat amb 
l’encarregat de l’empresa de jardineria dels arbres que estan plantant i 
també del tema de la gespa, entre d’altres. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez insisteix en què a la zona de les 
atraccions hi havia herbes de més de 30 o 35 cm d’alçada. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que s’ho tornaran a mirar. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina manifesta que no dubten que els 
serveis a les persones siguin una prioritat per a l’Ajuntament d’Artés però 
que volen encoratjar-los perquè quan s’acabi alguna d’aquestes partides es 
restitueixi ràpidament per poder atendre les necessitats de les persones 
d’Artés. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que el tema de les partides és 
una decisió que correspon a l’Equip de govern i que ja van dir que l’ajut 
social és una de les primeres prioritats de l’Equip de govern. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que estan al cas. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina diu que la seva intenció és donar-
los suport. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que finalment s’han fet els 
arranjaments que de la ctra. de Sabadell i també del c/ Salvador Dalí, però 
que consideren que els acabats que s’han fet són molt dolents.  
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que passarà aquest prec a 
l’aparellador, que és qui ha fet el disseny de la cantonada d’aquests carrers. 
Afegeix que si l’arquitecte tècnic ho ha fet així deu ser per alguna cosa. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa comenta que estem arribant a l’estiu i 
amb això començaran els problemes per la contaminació acústica. Demana 
si es prendrà alguna mesura sobre el soroll de motos, màquines...a partir 
de certes hores determinades. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que hi ha una normativa aprovada 
de paràmetres de soroll i que entenen que s’està complint. Sempre hi pot 
haver algun ciclomotor o algun altre vehicle rodat que faci una mica més de 
soroll, però el que són bars i altres activitats se’ls està fent un seguiment. 
Creu que si hi ha una mica més de soroll pot ser que sigui en cap de 
setmana. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en relació als serveis socials, diu que 
ja fa quatre mesos que va entrar la nova treballadora social a l’Ajuntament. 
En el moment d’entrar nosaltres portàvem un projecte per realitzar amb les 
persones amb dependència i se’ns va dir que calia un mes o un mes i mig 
perquè aquesta persona se situés i llavors poguéssim seure i parlar dels 
projectes que aquesta persona realitzaria. Pensem que ara ja és moment de 
veure com es porta aquest tema. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa pren nota i diu que parlarà amb la 
coordinadora per tal de quedar algun dia. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que fa uns dies que hi va haver 
unes pintades pel poble i que s’han esborrat. Afegeix que n’hi havia algunes 
de caire racista i que el fet de esborrar-les ho troben lògic però recorda que 
durant molt de temps n’hi va haver de caire fatxa i que no es van esborrar, 
fins que ho van fer des de “Artés per la Independència”. Afegeix que veuen 
que també se n’han esborrat en parets privades i demanen quina part de la 
factura s’ha destinat a esborrar pintades que no eren agressives en parets 
privades i com és que encara hi ha alguna pintada en alguna paret pública, 
com ara el Kanal, que encara no s’ha esborrat. Demana quin és el criteri 
que s’ha fet servir per esborrar-ne unes i altres no. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que es va demanar pressupost 
a una empresa per treure pintades, que n’hi havia moltes i es donava molt 
mala imatge com a poble. Es van treure totes les que es van poder. Quan 
va marxar l’empresa, es van adonar que encara hi havia alguna pintada en 
algun lloc i que s’ha d’acabar de netejar. Es va contractar una empresa que 
tenia el personal format en la manipulació de les substàncies que es 
necessita per esborrar-les. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que la sensació és de selectivitat a 
l’hora de netejar o potser és que només s’han tret les últimes que s’han fet. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que es demanarà un pressupost 
per acabar de netejar les que queden. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si hi ha total llibertat per 
treure les pintades en parets privades. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que s’ha fet de la via pública, i 
sempre que els propietaris han donat el seu consentiment. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que vol recordar alguns temes 
antics: Diu que a principis de legislatura ja es parlava de les obres del 
carrer Padró perquè aquest estava en molt mal estat. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el mes passat van portar 
un reportatge de fotos en el qual s’aprecia el mal estat en què es troba a 
INCASÒL i es van comprometre en què el mes d’abril/maig dirien alguna 
cosa i un cop adjudiqués INCASÒL i la part que correspon  l’Ajuntament, 
s’espera que, abans d’acabar l’any, hi hagi la plaça feta. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina recorda que, a finals d’any, es va parlar 
força del tema de l’habitatge i que aquest any no se n’ha parlat més i creu 
que caldria entomar-lo ja que s’havia parlat de contractar algú i només 
faltava definir el perfil. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que el pròxim dimecres, a 
les 5 de la tarda, van a la Diputació per parlar d’aquest tema. Diu que ni 
Generalitat ni Diputació tenen massa clar ni els perfils ni els programes. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que aquest tema va lligat 
amb les fitxes de sol·licitud de Xarxa, moment en què es va aprofitar per 
demanar si es podia fer un pla d’habitatge i ens van respondre que no era 
viable, però es van comprometre a aportar algunes petites solucions 
lligades amb el pla d’habitatge i després ja es faran les reunions que siguin 
necessàries. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina, en relació al tema de les millores del 
parc, diu que també es van demanar que l’afectació del carrer Jardí no es 
demorés massa. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que el tema de convertir el c/ 
Jardí en un carrer per a vianants, ja van dir que no hi hauria cap dificultat, 
que s’hi hauria de posar una pilona, però no es va dir res més que això. Pel 
que fa al parc diu que s’ha previst fer l’enjardinament de les muntanyetes 
del parc la setmana vinent i afegeix que en la pròxima reunió que facin 
portarà el dibuix que ha fet l’arquitecte tècnic de la zona dels paons. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina recorda que “peatonitzar” el c/ Jardí va 
quedar bastant clar en el procés participatiu. 
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La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que una cosa és que això es 
vegi bé i l’altra que es fes el mes següent. En aquest moment no es pot fer 
per les obres del torrent que afecten aquest carrer. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana si s’ha mirat la possibilitat que 
demanaven sobre els trams de l’aigua. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que aquest tema està 
aturat per una qüestió tècnica. Amb la concessió de Sorea prorrogada, 
tenim problemes per poder fer canvis. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que es tracta d’un contracte 
prorrogat i no s’hi pot fer qualsevol modificació. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana si és que, llavors, el treball 
que s’ha fet fins ara no servirà per res. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que el treball ja està fet i que 
s’ha d’entendre la voluntat política hi és i que si no es pot dur a terme és 
per una qüestió tècnica i jurídica. 
 
La Secretària diu que s’està parlant de conceptes diferents. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que les condicions en els 
inicis del contracte eren unes i es va pactar uns preus però ara les 
condicions havien canviat. 
 
L’Interventor explica que l’empresa concessionària el que voldria és canviar 
el sistema d’explotació i també voldrien fer uns canvis sobre uns dels 
requisits essencials de la concessió però com que està prorrogada no es 
poden fer. Afegeix que s’hauria de decidir alguna cosa perquè aquest 
contracte ja fa quatre anys que està prorrogat. En relació als trams, recorda 
que en una informativa ja va dir que convenia fer un estudi sobre la 
viabilitat d’això. Finalment diu que el preu de retribució que cobra l’empresa 
no es pot tocar perquè està prorrogat però la taxa sí que es pot modificar. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que aquest estudi està 
demanat mitjançant les fitxes de Diputació. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana quan se sabrà si la Diputació 
ho concedeix o no. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que segurament ho sabran 
l’última setmana de maig, i si la resposta fos negativa s’encarregaria l’estudi 
de forma externalitzada. 
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El regidor en Ramon Fornell i Alsina, sobre la Fira, vol fer una crítica en 
relació a les autoritats que s’han convidat. Diu que s’ha convidat a Felip 
Puig, Conseller d’empresa i ocupació, però que en la seva anterior etapa de 
Conseller d’Interior es va significar per la criminalització dels moviments 
socials i la repressió policial i actualment és un dels promotors de Barcelona 
World, macro projecte amb molts riscos. Volem criticar-ho tal com ja vam 
fer per la Verema amb el sr. Ferran Civil i que, tot i així, ara s’ha tornat a 
convidar a la nit de l’expositor. 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que per la Fira sempre s’ha 
convidat els càrrecs més elevats que estan vinculats amb l’àrea, el primer 
que es convida sempre és el president de la Generalitat, llavors, aquest, 
normalment delega en un altre polític que és el que ve, se sol convidar 
algun responsable d’Àrea  de comerç, empresa...i aquest any s’ha decidit a 
venir el sr. Felip Puig. El sr. Ferran Civil ve delegat des de la Diputació. En 
la Comissió de la Fira no es diu qui es convida però se sobreentén perquè 
sempre s’ha fet així, i la gent que forma part de la Comissió tampoc s’hi ha 
manifestat ni a favor ni en contra. Acaba dient que més que els personatges 
es convida els càrrecs. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que són càrrecs que han estat 
escollits per la societat i que en el cas del sr. Ferran Civil diu que es tracta 
d’un càrrec electe i que no coneix la seva vida jurídica. Diu que poden caure 
més o menys bé però que s’han de seguir convidant representants 
supramunicipals. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que troba de mal gust el 
que ha comentat el regidor sr. Fornell i diu que és un honor que vingui el 
Conseller sr. Felip Puig com a persona que està al capdavant del país. 
Recorda que el sr. Ferran Civil, tot i estar imputat, no ha estat encausat per 
cap tema. 
 
El regidor en Gerard Girbau i Fonts diu que una vegada més han vist amb 
decepció que la Funerària Memora figurava en els Horaris d’Interès del 
Programa Oficial de la Fira i demanen si tenen algun privilegi. 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que aquest servei hi surt per 
inèrcia d’altres anys i que es deu tractar un error. Afegeix que en pren nota 
per al pròxim any. 
 
 
L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc 
aquesta acta. 
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La Secretària,         Vist i plau 
       L’Alcalde,  
 
 
 
Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 
 
Artés, 24 d’abril de 2014 
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