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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 INICIAL EXPEDIENT CESSIÓ EDIFICI CAP AL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT 
Seguidament es dóna compte del següent Dictamen presentat per la regidoria 
d’Hisenda i que diu el següent: 
Aquest Ajuntament té en tràmit un expedient de cessió gratuïta a la Generalitat de 
Catalunya del bé patrimonial immoble de propietat municipal següent:  solar de 
superfície 1.383,25 m2 situat  al carrer Arquitecte Gaudí num. 76,  i proporcions 
segons un rectangle irregular amb façanes al carrer Arquitecte Gaudi en una línia 
aproximada de  72 metres i carrer Sant Cristòfol en una línia aproximada de 12 
metres i edifici construït de  616,91 m2 ubicat en el mateix solar (edifici que es 
desenvolupa en una sola planta, amb accés directe des del carrer  Arquitecte 
Gaudí)  perquè l’esmentada entitat el destini  a Centre d’Atenció Primària.  
Emesos els informes i certificacions corresponents, cal sotmetre l’expedient a 
informació pública durant un termini de 30 dies abans d’elevar al Ple la proposta 
corresponent, d’acord amb els articles 211.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i 49.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
El Ple , per unanimitat, aprova:  
1. SOTMETRE a informació pública, per un període de 30 dies, l’expedient de 
cessió gratuïta a la institució  Generalitat de Catalunya del bé patrimonial municipal  
següent: solar de superfície 1.383,25 m2 situat  al carrer Arquitecte Gaudí num. 
76,  i proporcions segons un rectangle irregular amb façanes al carrer Arquitecte 
Gaudi en una línia aproximada de  72 metres i carrer Sant Cristòfol en una línia 
aproximada de 12 metres i edifici construït de  616,91 m2 ubicat en el mateix solar 
(edifici que es desenvolupa en una sola planta, amb accés directe des del carrer  
Arquitecte Gaudí )  perquè aquesta entitat el destini a Centre d’Atenció Primària . 
Aquesta informació es farà pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 
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al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Butlletí Oficial de la Província, 
com també al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i pàgina web municipal a fi de que 
qualsevol interessat pugui presentar en l’esmentat termini les al•legacios o 
reclamacions que tingui per convenient. 
2. Un cop expirat el termini d’informació pública i abans d’elevar la proposta que 
correspongui al Ple municipal, l’expedient serà tramès al Departament de 
Governació de la Generalitat. 
 
 
3.-APROVACIÓ PROVISIONAL  PLA ESPECIAL CARRER LA FASSINA 
Seguidament es dona compte al següent  Dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme : 
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 9 de desembre de 
2013, entre altres, va adoptar el següent acord que en la part dispositiva diu: 
“Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic en sòl urbà relatiu a l’àmbit 
delimitat pel carrer de la Fassina, carrer Pla del Clavari, carretera de Prats i Riera 
Malrubí i la finalitat del qual és la concreció de titularitat i usos de l’espai qualificat 
per les Normes Subsidiàries de planejament com a sistema d’equipaments (clau E) i 
definir les alineacions en els espais que manquen per urbanitzar, promogut per 
l’Ajuntament d’Artés i elaborat per l’equip redactor dirigit per l’arquitecte senyor 
Jaume Espinal Farré, en els termes que consten a l’expedient.  
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el diari El Periódico de Catalunya, al tauler 
d’anuncis de la Corporació, així com a la web municipal www.artes.cat, a fi que 
qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i formular al•legacions. 
Tercer.- Aprovar la suspensió de la tramitació de qualsevol plans urbanístics 
derivats i d'instruments de gestió urbanística i d'urbanització, així com de 
l'atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin, en 
ambdós supòsits, amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com 
de la proposada en el Pla Especial Urbanístic en sòl urbà objecte del present acord. 
La duració de la suspensió és de 2 anys. L’àmbit afectat per la suspensió és el 
determinat en el plànol  núm. 0.0 que consta a l’expedient. 
La present suspensió s'aprova a l'empara de l'establert a l'article 73.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l'art. 102 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i li seran 
d'aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del referit 
Reglament. 
Quart.- Citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris dels 
terrenys que estiguin compresos en els mateixos. 
Cinquè.- Sol•licitar els informes als organismes que segons els serveis tècnics 
municipals puguin estar afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals 
s’hauran d’emetre en el termini d’un mes, excepte que una disposició  autoritzi un 
termini més llarg.” 
Vist que publicat el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la província del dia 7 de 
gener de 2014, en el diari “El Periódico”  del dia 24 de desembre de 2013, en el 
tauler d’anuncis municipal i en la web municipal i notificat als propietaris afectats, 
s’han presentat les següents al•legacions: 
- Glòria Crusellas Pinto, registre d’entrada núm. 153/2014 
- Josefa Rifà López, registre d’entrada núm. 222/2014 
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- Núria Saus Pujol, registre d’entrada núm. 345/2014 
Vist que conclòs el període d’informació pública es va emetre per l’equip redactor 
del Pla Especial Urbanístic La Fassina  el següent informe sobre les al•legacions 
presentades: 
INFORME AL•LEGACIONS FORMULADES EN EL PERIODE D'INFORMACIÓ AL PUBLIC: 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SOL URBA RELATIU A L'AMBIT DELIMITAT PEL 
CARRER DE LA FASSINA, CARRER PLA DEL CLAVARI, CARRETERA DE PRATS I 
RIERA MALRUBÍ. 
 
 
 
1.-) ANTECEDENTS. 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Artes, a la sessió celebrada el dia 9 de 
desembre de 2.013, va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic en sòl urbà 
relatiu a l'àmbit delimitat pel carrer de la Fassina, carrer Pla del Clavari, carretera 
de Prats i Riera Malrubí, acordant alhora sotmetre el pla  a informació pública. 
Durant el període d'informació pública han comparegut i  formulat  al•legacions les 
següents persones:  
1.- GLÒRIA CRUSELLAS PINTÓ, escrit de data 20 de gener de 2014 . Registre 
d'entrada núm. 153. 
2.- JOSEFA RIFÀ LÓPEZ, escrit de data 27 de gener de 2014. Registre d'entrada 
núm. 222. 
3.-NÚRIA SAUS PUJOL, escrit de data 5 de febrer de 2014. Registre d'entrada núm. 
345. 
A continuació s'informa respecte al contingut de les al•legacions formulades. 
2.1.-)  AL•LEGACIÓ FORMULADA PER LA SRA. GLORIA CRUSELLAS PINTO. 
La Sra Crusellas manifesta la seva disconformitat amb participar en els costos 
d'urbanització, que considera que únicament s'han de repercutir entre els 
propietaris de les finques que es beneficiaran de la nova urbanització del carrer Pla 
del Clavari. 
En aquest sentit es respon que el document de planejament assenyala un àmbit 
únic d’actuació per coherència, però serà en el moment de redactar els projectes 
d’urbanització que escaiguin , que l’Ajuntament ja redactarà el projecte de 
compensació amb  els criteris més justos de distribució i repartiment de les 
càrregues d’urbanització. 
2.2.- ) AL•LEGACIÓ FORMULADA PER LA SRA. JOSEFA RIFA LOPEZ. 
La Sra. Rifà exposa en primer lloc que és propietària de les finques situades al 
carrer Fassina de Baix, número 20-26 de 647,42 m2, i el carrer de la Fassina 
número 21, de 4.985,03 m2. 
I a continuació efectua les al•legacions al pla especial aprovat inicialment, que en 
síntesis consisteixen en: 
a) Innecessarietat de formular el pla especial. 
b) Desviació de poder, ja que la finalitat del pla especial no seria la que consta a la 
seva memòria, si no que mitjançant la seva aprovació l'ajuntament vol evitar 
respondre per l'expropiació de la seves finques. Considera que el pla especial no 
justifica adequadament la innecessarietat de la titularitat pública de l'equipament. 
c) El pla especial és arbitrari. A més limita o restringeix els usos admesos a 
l'equipament, respecte als anteriorment previstos. 
d) L'aprovació del pla especial provocarà una lesió en el seu patrimoni.  
En relació a les esmentades al•legacions cal informar: 
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a) El pla especial no és innecessari tal i com posa de relleu la seva memòria. En 
particular i pel que fa a la concreció de la titularitat de l'equipament objecte de 
l'al•legació de la Sra. Rifa, cal dir que l'article 34.5 del TRLUC defineix els sistemes 
urbanístics "d'equipaments comunitaris": 
"5. El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, 
els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, 
assistencial, de serveis tècnics i de transport i els altres equipaments que siguin 
d'interès públic o d'interès social." 
I l'article 33.2 del seu Reglament desenvolupa aquesta definició, concretant que els 
equipaments poden ser de titularitat pública o privada. En qualsevol cas han de ser 
de titularitat pública els que determini el planejament urbanístic en compliment dels 
estàndards exigits legalment: 
"33.2 Integren el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris els equipaments de 
titularitat pública que preveu el planejament urbanístic en compliment dels 
estàndards que exigeixen els articles 65 i 94 de la Llei d’urbanisme i de les reserves 
determinades pel planejament general d’acord amb les lletres d) dels apartats 3 i 4 
de l’article 68 d’aquest Reglament. També integren aquest sistema la resta 
d’equipaments que preveu el planejament, siguin de titularitat pública o privada." 
I finalitza el precepte reglamentari disposant que: "En tot cas, correspon al 
planejament urbanístic determinar els sòls on es poden implantar equipaments 
d’una o altra titularitat." 
Com que els estàndards fixats en la legislació es refereixen al sòl urbanitzable, 
correspon per tant al planejament municipal determinar els equipaments necessaris 
per al sòl urbà. En aquest sentit, el pla especial aprovat inicialment, justifica que 
havent obtingut l'ajuntament tots els terrenys destinats a equipaments en les 
Normes Subsidiàries municipals,  i que a més a més també s'ha destinat al sistema 
d'equipaments comunitaris la finca de Cal Sitjes, no és necessari que l'equipament 
previst de la "Fassina" sigui de titularitat pública, al trobar-se satisfetes les 
necessitats del municipi. 
No és per tant, des d'aquest punt de vista, innecessari el pla especial, si no que 
s'incardina perfectament entre les finalitats dels plans especials urbanístics, segons 
disposa l'article 67.1.d) del TRLUC: 
"Article 67. Plans especials urbanístics de desenvolupament. 
1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del 
planejament urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són 
necessaris per a assolir les finalitats següents:  
(...) 
d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el 
planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament 
comunitari i la titularitat pública o privada." 
b) Pel mateix motiu també s'ha de desestimar la pretesa desviació de poder,  ja 
que precisament la finalitat del pla especial, en el seu aspecte relatiu a la 
determinació de la titularitat d'un equipament comunitari, troba la seva cobertura 
als preceptes legals que acabem d'esmentar.  
Per altra part tampoc es pot compartir l'afirmació efectuada per la Sra. Rifa segons 
la qual, l'ajuntament amb l'aprovació del pla especial pretén "estalviar-se" 
l'expropiació de les seves finques, ja que precisament la més recent jurisprudència 
del Tribunal Suprem ha establert de forma reiterada que una determinació genèrica 
del planejament  urbanístic, com la que es conté a les Normes Subsidiàries, no pot 
legitimar mai l'expropiació forçosa, que requereix una major concreció del destí dels 
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terrenys expropiats. Així es pronuncia el Tribunal Suprem a la Sentència de 19 
d'octubre de 2011, recurs de cassació 3666/2008: 
"NOVENO. - Finalmente, debemos observar que la ordenación prevista para los 
terrenos reviste tal grado de generalidad que resulta incompatible con la necesaria 
concreción de la causa expropiandi que, atendidos los efectos previstos en el 
artículo 33 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, 
provoca la Actuación Aislada a obtener mediante expropiación. 
Viene esto al caso por cuanto la calificación de los terrenos, como Servicios de 
Interés Público y Social de carácter genérico, está concebido con tal amplitud que 
resulta lesiva a la necesidad de especificación de uso que legitima la expropiación. 
En efecto, como indica el Ayuntamiento de Sevilla, promotor del Proyecto de 
Revisión, en su contestación a la demanda, dentro del SIPS genérico "se 
encuentran las dotaciones destinadas a la salud (S-S), el bienestar Social (S-BS), el 
uso socio-cultural (S- SC), el administrativo (S-EA), el de economía social (S-EES) 
y los servicios públicos (S-SP), si bien es cierto que en lo objetivos y criterios de la 
ficha urbanística se establece una preferencia de uso socio-cultural...", es lo cierto 
que: 
1) El uso concreto dotacional no queda concretado de forma indubitada, ya que 
aunque en la ficha se indica el uso socio- cultural, sin embargo, en el plano de 
ordenación pormenorizada no se especifica el uso sociocultural, sino que se limita a 
definir la actuación de forma genérica, con las siglas ASE-DC-02 y tampoco en la 
columna de uso pormenorizado se contiene referencia alguna. 
2) Aunque admitiendo que el uso concreto del equipamiento es socio-cultural la 
propia definición del uso específico Socio- Cultural, se efectúa por el PGOU en 
términos excesivamente genéricos, ya que esta subclase se define en el artículo 
6.6.2. de las Normas Urbanísticas del PGOU como " las dotaciones soporte de 
actividades culturales más tradicionales, destinadas a la custodia, transmisión y 
conservación del conocimiento, fomento y exhibición de la cultura exhibición de las 
artes, así como las actividades de relación social, tendentes al fomento de la vida 
asociativa y, en función de tres ámbitos diferentes, vecinal, barrio y distrito, está 
integrado por los siguientes tipos de centros: (...)" 
I respecte a la necessitat d'especificar la naturalesa pública o privada d'aquests 
sistemes, la sentència del Tribunal Suprem de 14 de juny de 2012, recurs de 
cassació núm. 543/2010 considera que els plans urbanístics en tant en quant 
delimiten el contingut del dret de propietat han de definir obligatòriament el seu 
destí i la seva titularitat. Així es disposa al fonament de dret quart : 
"CUARTO.- En la segunda parte del motivo de casación primero se aduce que el 
régimen establecido para las dotaciones privadas vulnera el principio de seguridad 
jurídica. Y este planteamiento de la recurrente sí debe ser acogido. 
La contravención del principio de seguridad jurídica se ha producido porque el Plan 
General no se ha limitado a mantener el estatus quo fáctico, estos es, la dotación 
docente privada que ya existe. Según hemos visto, el artículo 179 de las Normas 
Urbanísticas establece, con el carácter de norma constitutiva, que los 
equipamientos comunitarios con un uso asignado, tanto generales como locales, 
sean de titularidad pública; y como quiera que en la realidad existen equipamientos 
privados -como son los centros de la recurrente- la norma prevé, al propio tiempo, 
un singular régimen transitorio para esos supuestos, que consiste en el 
mantenimiento de la titularidad privada pero condicionada a la permanencia del 
uso. Y para el caso de cese en la actividad, la propia norma contempla la eventual 
expropiación del suelo o la edificación con carácter potestativo, haciéndose 
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depender esa eventual expropiación de una ulterior decisión de planificación a 
través de un Plan Especial. Así, según el citado artículo 179 de las normas, cuando 
se produzca el cese definitivo o el cambio del uso dominante, la Administración 
podrá adquirir el suelo o la edificación. Ello significa que la expropiación queda 
subordinada a la previa asignación de un uso concreto y a la justificación de su 
necesidad mediante un Plan Especial. Dicho de otro modo, de la regulación en 
cuestión resulta una vinculación de las 
parcelas a un destino público aplazado y condicionado, por quedar pendiente de 
concreción a través de un ulterior instrumento de cobertura que habrá de justificar 
la necesidad de la adquisición, manteniendo, entre tanto, aquel régimen transitorio 
de titularidad privada supeditado al mantenimiento del uso. 
Esta regulación, que ni siquiera obliga a la obtención de los terrenos que queden 
vinculados al destino público, a determinar en el futuro, no resulta conciliable con el 
principio de seguridad jurídica. En efecto, cuando los planes urbanísticos establecen 
la calificación de las redes, sistemas o dotaciones, tanto generales como locales, 
como quiera que con ello se delimita el contenido del derecho de propiedad 
respecto de los terrenos afectados, deben especificar su exacta vinculación, bien a 
la titularidad pública o a la privada." 
Per això, amb l'aprovació del pla especial en tant en quant concreta la titularitat de 
l'equipament previst per les Normes Subsidiàries, l'ajuntament no incorre en cap 
desviació de poder. Al contrari compleix amb el deure de definir aquest concret 
extrem comportant una major seguretat jurídica. 
c) Pel mateixos motius que acabem d'exposar tampoc es pot considerar que el pla 
especial és arbitrari.  
En aquest cas l’Ajuntament manté la qualificació d’equipament polivalent que se li 
havia assignat en el planejament vigent, i d’entre els usos compatibles que per 
aquest tipus de dotació se li podrien assignar d’acord a l’art 54 de la normativa 
urbanística, l’Ajuntament ha proposat aquells que esqueien millor per una titularitat 
privada per no entrar en competència amb els altres disponibles a l’abast del 
ciutadà. En aquest cas són els culturals i els recreatius en el sentit ampli que 
permeti la interpretació de la normativa vigent, i amb les compatibilitats que 
escaiguin en el moment del tràmit de la corresponent llicència ambiental i 
d’activitats concretes. 
d) Finalment també s'ha de rebutjar la invocada lesió patrimonial, atès que amb 
caràcter general la llei estableix la inexistència del dret a exigir indemnització per 
l'ordenació urbanística, segons disposen l'article 3.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i l'article 6 
del TRLUC. 
En tot cas la concreció de la titularitat privada de l'equipament, al nostre parer, no 
comporta cap lesió patrimonial, ja que al contrari permet als seus propietaris 
desenvolupar directa o indirectament una activitat. 
2.3.-)  AL•LEGACIÓ FORMULADA PER LA SRA. NÚRIA SAUS PUJOL. 
La Sra Saus manifesta l’acord amb les directrius urbanístiques del Pla Especial, però 
també la seva disconformitat amb participar en els costos d'urbanització, que 
considera que únicament s'han de repercutir entre els propietaris de les finques que 
es beneficiaran de la nova urbanització. 
En aquest sentit es respon que el document de planejament assenyala un àmbit 
únic d’actuació per coherència, però serà en el moment de redactar els projectes 
d’urbanització que escaiguin  que l’ l’Ajuntament ja redactarà el projecte de 
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compensació amb  els criteris més justos de distribució i repartiment de les 
càrregues d’urbanització. 
Manresa,  21 de març de 2014 
Vist que l’arquitecte municipal, en data 8 de juliol de 2014, ha emès el següent 
informe: 
INFORME SOBRE LES AL•LEGACIONS FETES AL  PEU  DE L’ÀMBIT ENTRE ELS 
CARRERS FASSINA  I PLA DEL CLAVARI, CARRETERA DE PRATS I RIERA MALRUBÍ 
- Estat de la tramitació del PEU: Període d’informació pública de l’aprovació inicial 
per la Junta de Govern Local en sessió del 9 de desembre de 2013  
Analitzades les al•legacions fetes en el període d’informació pública, el qui subscriu 
com arquitecte consultor de l’Ajuntament d’Artés passa a emetre el següent 
INFORME 
A) Al•legacions rebudes dins el període d’informació pública: 
Al•legació 1.  Formulada per la Sra. Glòria Crusellas Pintó. 
La Sra. Crusellas manifesta la seva disconformitat en participar en els costos 
d’urbanització, que considera que únicament s’han de repercutir entre els 
propietaris de les finques que es beneficiaran de la nova urbanització del carrer Pla 
del Clavari. 
Al•legació 2.  Formulada per la Sra. Josefa Rifà Lòpez. 
La Sra. Rifà exposa que és propietària de les finques situades al carrer Fassina de 
Baix, núm. 20-26 de 647,42 m2, i el carrer de la Fassina núm. 21, de 4.985,03 m2. 
A continuació efectua les al•legacions al PEU aprovat inicialment, que 
resumidament consisteixen en:  
a) Innecessarietat de formular el PEU. 
b) Desviació de poder, ja que la finalitat del PEU no seria la que consta a la seva 
memòria, sinó que mitjançant la seva aprovació l’Ajuntament vol evitar respondre 
per l’expropiació de les seves finques. Considera que el PEU no justifica 
adequadament la innecessarietat de la titularitat pública de l’equipament. 
c) El PEU és arbitrari. A més limita o restringeix els usos admesos a l’equipament, 
respecte als anteriorment previstos. 
d) L’aprovació del PEU provocarà una lesió en el seu patrimoni. 
Al•legació 3.  Formulada per la Sra. Núria Saus Pujol. 
La Sra. Saus manifesta l’acord amb les directrius urbanístiques del Pla Especial, 
però també la seva disconformitat amb participar en els costos d’urbanització, que 
considera que únicament s’han de repercutir entre els propietaris de les finques que 
es beneficiaran de la nova urbanització del carrer Pla del Clavari. 
B) Resolució de les diferents al•legacions: 
Resolució al•legació 1.  Formulada per la Sra. Glòria Crusellas Pintó. 
Es DENEGA, en base a la consideració de que el document de planejament aprovat 
inicialment assenyala un àmbit únic d’actuació, doncs la seva poca grandària i 
complexitat no necessita que es divideixi en més àmbits o sectors. No obstant s’ha 
d’admetre i així es recollirà en el document de l’aprovació provisional, que en el 
procés de la gestió d’aquest PEU, concretament en el moment de redactar el 
corresponent projecte de compensació, aquest haurà d’incorporar els criteris que 
consideri més justos per equilibrar el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues, 
en funció de les preexistències de cada finca.  
Resolució al•legació 2.  Formulada per la Sra. Josefa Rifà Lòpez. 
Es DENEGA, en base a les següents consideracions: 

 
 

8 



a) El PEU no és un document innecessari, doncs es tracta de concretar un àmbit en 
el que resten unes indefinicions que cal solucionar de manera efectiva, i la figura 
urbanística que ho permet sense haver de modificar el planejament és el PEU. 
El planejament urbanístic d’Artés, en les seves NNSS van deixar aquests terrenys 
situats al cap de munt del carrer Fassina com a sistema general d’equipaments 
comunitaris (clau E) on hi ha emplaçats els antics edificis de la fassina, per tal de 
poder-ne vehicular el seu desenvolupament futur, sense cap tipus de sub-clau.  
El no diferenciar cap tipus de sub-clau per aquest equipament comunitari, no vol dir 
que els redactors de les NNSS en aquest cas tinguessin un lapsus, sinó que es va 
deixar així de manera indeterminada, tenint en compte que la titularitat dels 
terrenys i de l’immoble es coneixia que era privada i que tot i que es considerava 
apte per un equipament comunitari, no hi havia cap interès especial en determinar-
ne l’ús. Això ho demostra el fet de que les NNSS , en el plànol núm. 7 dels 
paràmetres d’ordenació, solament van deixar aquest emplaçament i l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil del carrer Rocafort (edifici privat d’habitatges), amb la E 
d’equipament sense cap tipus de sub-clau diferenciadora. 
En totes les demés ubicacions d’equipaments comunitaris, les NNSS van deixar la 
corresponent sub-clau, inclòs en les de titularitat privada però que es pretenia 
mantenir i diferenciar com un equipament comunitari pre-existent amb l’ús 
determinat que tenia fins el moment i que es volia que es continués tenint. Així 
tenim el cas de la Er de l’Esglèsia de titularitat privada però que se li va donar la 
sub-clau religiosa com és lògic, la Ee de l’escola del Carme,  la Ec cultural del local 
del Casal propietat del Bisbat, la Eet de la Residència d’Avis de propietat del 
Patronat, etc.      
Les NNSS d’Artés en el seu art 53.3 disposen que, es concretarà la titularitat dels 
equipaments de nova creació mitjançant un Pla Especial que a més els assignarà 
l’ús, i en base al que diu aquest article, és per lo qual entre altres temes a resoldre 
de cessions i urbanització de vials, que s’ha procedit a tramitar aquest PEU. 
Art 53. Definició 
......... 
3. Els equipaments existents en el moment de l’entrada en vigència de les NNSS, 
mantenen la seva actual titularitat. Els equipaments de nova creació, previstos en 
aquestes NNSS i pels que s’efectua expressa reserva de sòl amb assenyalament del 
seu ús, seran de titularitat pública. La titularitat de la resta dels equipaments de 
nova creació es determinarà en el Pla Especial que els assigni l’ús. 
Com es pot veure en aquest cas concret de l’equipament del carrer Fassina, no es 
tracta d’un equipament de nova creació en el que les NNSS n’assenyalen el seu ús 
(que llavors seria obligadament de titularitat pública), sinó que entra a formar part 
de la resta d’equipament comunitaris, i per tant és el PEU que té la potestat de 
determinar la titularitat i l’ús que es consideri més adient per les necessitats del 
moment.  
Referma la bondat de la determinació d’aquest PEU, el què disposa l’art. 33.2 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, del qual se’n presenta transcripció literal, quan 
expressa de manera inequívoca que correspon al planejament urbanístic el 
determinar els sòls on es poden implantar equipaments d’una o altra titularitat. 
I en base a això el PEU aprovat inicialment ha estimat que les necessitats del 
municipi estan suficientment satisfetes en matèria d’equipaments comunitaris i per 
tant no es considera convenient obtenir un altre equipament de titularitat pública. 
També ve avalat la concreció de la titularitat i ús d’aquest equipament comunitari 
que el planejament general (NNSS d’Artés) no havien definit encara, el què disposa 

 
 

9 



l’art. 67.1 d) del TRLUC en l’aspecte de que si el planejament urbanístic general no 
concreta l’ús i la titularitat, ho pot fer un Pla Especial Urbanístic.  
 

 
  
Per tant queda plenament justificada la necessitat d’aquest PEU, tant  per aquest 
aspecte de concreció de la titularitat i ús d’aquest equipament comunitari que el 
planejament general urbanístic (NNSS d’Artés) no definien, com per garantir les 
corresponents cessions i urbanització dels vials que manca urbanitzar de manera 
justa i equitativa. 
b) La valoració que es fa en l’al•legació de desviació de poder, afirmant que la 
finalitat d’aquest PEU no és la que es diu a la memòria sinó que respon a que 
l’Ajuntament vol evitar l’expropiació, el qui subscriu considera que és una afirmació 
agosarada i no demostrada, que entra més a rebutjar des de posicionament 
jurídics.  
No obstant he de constatar que difícilment es pot adduir desviació de poder, quan 
s’ha demostrat en l’apartat anterior la seva completa necessarietat ajustada al què 
disposen les NNSS d’Artés i l’actual llei d’urbanisme, de manera que la seva 
concreció contribueix a definir de manera clara uns paràmetres urbanístics que li 
donen una major seguretat jurídica.   
c) La valoració que es fa en l’al•legació de  que el PEU és arbitrari no es pot 
admetre, doncs aquest document, al contrari, clarifica la qualificació que el 
planejament general (NNSS d’Artés) dona per aquests terrenys, concretant l’ús i la 
titularitat que no quedaven definits.  
Tampoc es pot acceptar que el PEU limiti els usos respecte als anteriorment 
previstos, ja que les NNSS en aquest cas tal com ja s’ha dit no defineixen quins 
usos es poden admetre en aquest equipament. En aquest punt el qui subscriu ha de 
constatar que l’al•legant va errada si pensava que el no tenir cap sub-clau aquest 
equipament, això volia dir que s’admetia obert a qualsevol ús dels definits a l’article 
54, quan el què volia dir és que restava inconcret l’ús fins que es procedís a la seva 
concreció, cosa que ha fet el PEU aprovat inicialment.  
d) Finalment tampoc es pot acceptar la lesió patrimonial que s’al•lega, doncs l’únic 
que fa el document del PEU aprovat inicialment és clarificar i concretar per aquests 
terrenys qualificats d’equipament comunitari, donant uns paràmetres de titularitat i 
ús que el planejament general (NNSS d’Artés) no definien i que la llei d’urbanisme 
permet amb el què disposen els articles esmentats anteriorment.  
Resolució Al•legació 3.  Formulada per la Sra. Núria Saus Pujol. 
Es DENEGA, en base a la consideració de que el document de planejament aprovat 
inicialment assenyala un àmbit únic d’actuació, doncs la seva poca grandària i 
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complexitat no necessita que es divideixi en més àmbits o sectors. No obstant s’ha 
d’admetre i així es recollirà en el document de l’aprovació provisional, que en el 
procés de la gestió d’aquest PEU, concretament en el moment de redactar el 
corresponent projecte de compensació, aquest haurà d’incorporar els criteris que 
consideri més justos per equilibrar el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues, 
en funció de les preexistències de cada finca.  
Atès que s’ha sol•licitat informes als organismes sectorials afectats i s’ha rebut 
l’informe de l’Oficina d’Acció  i Avaluació Ambiental  de la Generalitat de Catalunya, 
el qual és favorable. Vist  que  l’article 85.5 del Decret   Legislatiu  1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que l’informe 
dels  organismes afectats ha de ser emès en el termini màxim d’un mes i que 
aquest termini ha transcorregut  sobradament pel que fa a  l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Departament de Cultura,  Direcció General d’Infraestructures  de Mobilitat 
Terrestre, i Direcció General de Transports. 
Vist l’informe de Secretaria que s’acompanya a aquest Dictamen , i atès el que 
disposa l’Article 85.1 del Decret  Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ,pel  qual s’aprova 
el text Refós de la Llei d’Urbanisme , la Comissió Informativa  d’Urbanisme   
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Desestimar  totalment  les al•legacions presentades per les senyores 
Glòria Crusellas Pintó, Josefa Rifà López i Núria Saus Pujol en relació a la tramitació 
del Pla Especial Urbanístic La Fassina per les consideracions  efectuades  en  
l’informe de l’equip redactor i de l’arquitecte municipal els quals  s’han transcrit 
literalment  en la part expositiva  del  present acord. 
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic en sòl urbà    relatiu a 
l’àmbit  delimitat pel carrer de la Fassina, carrer Pla del Clavari, carretera de Prats i 
Riera Malrubí   i la finalitat del qual  és la concreció de titularitat i usos de l’espai 
qualificat per la Normes Subsidiàries  de planejament  com a sistema 
d’equipaments  (clau E) i definir les alineacions en els espais que manquen per 
urbanitzar, promogut per l’Ajuntament d’Artés i elaborat per l’equip redactor dirigit 
per l’arquitecte senyor Jaume Espinal  Farré.  
 Tercer.- Trametre el Pla Especial Urbanístic en sòl urbà la Fassina  a la Comissió 
Territorial  d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva. 
Quart.- Traslladar  aquest acord als propietaris  dels  terrenys compresos en 
l`àmbit  del  Pla  Especial Urbanístic en sol urbà La Fassina per al seu coneixement. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que el seu grup considera que “aquest Pla 
Especial és fruit, un cop més, de la manca de planificació en l’ordenació urbanística 
dels diversos governs municipals. En absolut compartim aquesta manera de fer 
política basada en apagar focs i per tant actuar només quan es percep algun perill. 
En política és fonamental la planificació estratègica i molt més encara quan es 
tracta  d’ordenació urbanística. 
Com ja hem reiterat molts cops, urbanísticament parlant Artés es basa en unes 
normes subsidiàries dels anys 80 i que estan del tot desfasades i que en cap cas 
responen a les nostres necessitats com a poble. Com també hem reiterat, el que 
realment ens fa falta és una revisió general del planejament, o sigui redactar un 
POUM. 
De fet si s’hagués entomat aquest afer uns anys enredera ja no faria cap falta 
aquest Pla Especial que avui es sotmet a votació, perquè de ben segur que aquest 
espai ja s’hauria ordenat adequadament. 
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Així doncs, des de la CUP, com ja vàrem fer en l’anterior ple respecte la suspensió 
de llicències del nucli antic, ens abstindrem.” 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que les Normes Subsidiàries són dels 
anys 80 i que tot i que hi hagi un POUM sempre hi haurà modificacions. Diu que 
segurament hi ha coses que estan obsoletes però que en municipis que tenen 
POUM també s’estan fent modificacions. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Elisabet 
Carracedo Mañosa.  
S’abstenen: N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 
Girbau i Fonts., en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep 
M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 7 abstencions, per majoria queda aprovat 
l’anterior acord. 
 
4.-APROVACIÓ MANIFEST DELS CÀRRECS ELECTES LOCALS A FAVOR DEL 
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA I EN SUPORT A LA CONSULTA 
DEL 9 DE NOVEMBRE 
A continuació es dóna compte al següent Manifest: 
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que 
càrrecs 
electes locals que som o hem estat del nostre municipi, els sotasignants volem 
manifestar el nostre ple compromís amb el procés que ens ha de conduir a exercir 
el Pàg. 17/21 dret a decidir sobre el futur polític del nostre país i, en conseqüència, 
amb la consulta prevista pel proper 9 de novembre. 
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament 
d’ARTÉS a través del seu Ple Municipal, deriva dels nostres valors democràtics, de 
la nostra convicció que és la voluntat popular la que configura les lleis i les normes i 
que aquestes no poden mai coaccionar una clara majoria com és el cas de la 
ciutadania de Catalunya que reclama poder decidir de manera democràtica, cívica i 
pacífica el futur del país. 
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la 
ciutadania catalana ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les 
institucions de l’Estat espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat d’aquest 
Estat de reconèixer la seva pluralitat nacional interna. Lluny d’aquest 
reconeixement, que potser hagués facilitat un encaix còmode de la nació catalana 
en el marc espanyol, les institucions espanyoles i els seus principals partits polítics, 
han optat per recentralitzar l’Estat, incomplir els compromisos, laminar les 
competències catalanes, negar la nostra realitat nacional, atacar constantment 
eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com la immersió lingüística a 
les escoles o agreujar una situació de dèficit fiscal absolutament insostenible des 
d’un punt de vista econòmic i social. 
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou 
Estatut d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions Catalunya 
Espanya, posant de manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada a 
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les urnes era secundària davant l’opinió d’un Tribunal, ja aleshores fortament 
desacreditat i fins i tot caducat. 
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquest sentència, i 
sobretot la gran manifestació de l’11 de setembre del 2012 i la impressionant Via 
Catalana de l’11 de setembre del 2013, ambdues organitzades impecablement per 
l’Assemblea Nacional Catalana, varen significar l’eclosió de la voluntat molt 
majoritària de la societat catalana de poder decidir el futur polític de Catalunya, 
inclosa l’opció d’esdevenir un estat independent. A nivell polític-institucional, les 
eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012 varen generar una clara 
majoria compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un 
referèndum o consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d’aquí, la 
Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 
2013, la creació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o l’acord de sis forces 
polítiques el 12 de desembre de 2013 sobre el contingut i la data de la consulta, 
han anat configurant l’imprescindible full de ruta institucional per, finalment, el 9 de 
novembre, posar la decisió sobre el futur polític del país en mans de la ciutadania, 
és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment el seu dret a l’autodeterminació. 
Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels Diputats 
d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força per la 
societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible entre societat 
civil, institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és a dir, la 
conjuminació de l’energia popular i cívica amb la fermesa institucional i política.  
En aquest context decisiu que les persones sotasignants, que som o hem estat 
electes locals d’ARTÉS en l’etapa democràtica: 
 Ma n ife s t e m  q u e  Ca t a lu n ya  é s  u n a  n a ció  i q u e  t o t a  n a c ió  t é  d r e t  a  d e c id ir  e l s e u  
futur polític de manera lliure i democràtica. 
 Re a firm e m  e l n o s t re  co m p ro m ís  a m b  e l Pa r la m e n t  d e  Ca t a lu n ya  i a m b  e l g o ve rn  
de la Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la consulta 
prevista pel proper 9 de novembre sigui una realitat. 
 Re co n e ixe m  l’im p o r t a n t  p a p e r  q u e  e l m u n icip a lis m e  ca t a là  e s t à  ju g a n t  p e r  t a l d e  
poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del nostre 
país, i en particular al d’ARTÉS, la màxima col·laboració i lleialtat institucional per 
fer possible la consulta del 9 de novembre. 
 Fe m  u n a  cr id a  p e r  t a l q u e  e l d e s e n lla ç d e l p ro cé s  ca p  a  l’e xe rc ic i d e l d re t  a  
decidir s’esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors democràtics, 
del diàleg i de la cohesió social. 
 Cr id e m  a  la  c iu t a d a n ia  a  p a r t icip a r  d e  m a n e ra  a c t iv a ,  c ív ica  i p a cífica  e n  a q u e s t  
camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el futur 
polític del nostre país. 
I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el vot del seu grup serà afirmatiu i que 
donen suport a tot aquest procés que condueix la societat civil conjuntament  amb 
el govern. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup també votarà 
afirmativament però també volen recordar que un cop fet tot el procés la nació 
sencera no és aquesta sinó que és més gran. 
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El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior manifest. 
 
 
5.-APLANAMENT  RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS 
 FORMULATS OPERADORES TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A 
L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS 
GENERAL 
Es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió d’Hisenda que diu el 
següent: 
Aquest Ajuntament d’Artés va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, per als exercicis 2009 i 2010 seguint el 
model proposat per la Diputació de Barcelona. 
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de 
dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de 
les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant 
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, 
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança 
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia 
mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats 
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per 
aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant 
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio 
de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-
58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como 
contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una 
propiedad pública o privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido 
del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, 
C-57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
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electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una 
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los 
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar 
servicios de telefonía móvil.  
El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a 
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los 
poderes públicos incompatible con dicho artículo" 
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de 
gener de 2014,  ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia 
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels 
serveis de comunicació. 
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les 
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials 
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de 
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i 
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat 
de l'article de l'Ordenança referent a la quantificació. 
Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol 
expressament al respecte: 
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto 
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la 
Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa y anula. 
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de 
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el 
titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en 
cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o 
entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las 
mismas; y del artículo 5. 
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia. 
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada 
pels Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos 
contenciosos administratius 342/2009, 299/2010 i 349/2010, que es segueixen 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del 
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Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat 
d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 
A C O R D S 
Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, 
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per 
aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben 
en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya:  
  
Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

342/2009 Telefónica Móviles España S.A. 2009 

299/2010 Telefónica Móviles España S.A. 2010 

349/2010 Vodafone España S.A. 2010 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
els procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 
Carracedo Mañosa, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en 
Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
S’abstenen: N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 
Girbau i Fonts.  
Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovat 
l’anterior acord. 
 
 
6.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL ANY 2013 
Seguidament el sr. President manifesta que, com ja s'expressava en l'oportuna 
convocatòria, un dels objectes d'aquesta sessió és examinar i aprovar el Compte 
General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2013. 
Aquest està integrat pel Compte propi de l'Ajuntament d'Artés. 
Atès el que disposa la regla 102 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat 
local, un cop format el Compte General i practicada l'exposició al públic del mateix, 
sense que s'hagin produït reclamacions i/o al·legacions.  
Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. 
Donat lectura de l'esmentat informe per l’Interventor de la Corporació, del qual 
resulta que l'esmentat compte està degudament rendit i justificat. 
El Sr. Alcalde-President, en compliment d'allò que estableix l'article 212 del Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, sotmet a votació per part del Ple de la Corporació 
l'aprovació del Compte General de l'Ajuntament de 2013.  
El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar el Compte General de 
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l’Ajuntament de 2013. 
 
 
7.- DONAR COMPTE INFORMES TRESORERIA PRIMER I SEGON TRIMESTRE 
2014 
A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor 
dóna compte dels informes corresponents al primer i segon trimestre del 2014 
sobre el compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de 
les obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 
El Ple es dóna per assabentat dels informes trimestrals redactats per Intervenció i 
corresponents als primer i segon trimestre del 2014. 
 
 
8.- APROVACIÓ FESTES  LOCALS ANY 2015  
Vist   el que disposa l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, l’Alcalde-
President proposa al Ple Corporatiu l’adopció   dels següents acords: 
Primer.- Determinar  els dies 7 i 8  de setembre de 2.015 com a  les dues festes 
de caràcter local. 
Segon.- Traslladar  aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació  de la 
Generalitat de Catalunya. 
El Ple, per unanimitat, va acordar aprovar els anteriors acords. 
 
 
9.- MOCIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
Seguidament el grup de la CUP dóna lectura a la següent Moció: 
“El dijous 3 de juliol esclatava un nou escàndol vinculat a la política catalana. La 
jutgessa del cas Mercuri en una interlocutòria demanava informació sobre el 
sistema de remuneració de dietes del comitè executiu de la Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC) entre els anys 2011 i 2012. La fiscalia de Barcelona demanarà, 
segons ha comunicat, que s’encausin els 44 batlles de la FMC. 
En aquest sentit també ha ajudat molt a la causa la Plataforma Sabadell Lliure de 
Corrupció, que ha estat admesa com a acusació popular en el cas Mercuri, i que 
està articulant al mobilització popular en contra la corrupció. 
Si bé la FMC s’ha apressat en cessar el secretari general de l’organització, Sr. 
Adolfo Moreno, el cert és que l’ombra del dubte plana amb força sobre 
l’organització. 
Tot plegat reforça la idea que la corrupció ha estat i és una praxis habitual entre la 
classe política catalana i també l’espanyola, deteriorant la imatge de les institucions 
democràtiques i fent un flac favor a la feble democràcia formal actual. 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple 
d’Artés l’adopció dels següents acords: 
Primer. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els 
efectes, mentre no es resolgui judicialment el cas. 
Segon. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats 
com a quota per part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que 
s’han utilitzat per a fins il·lícits. 
Tercer. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya. 
Artés, Països Catalans, 8 de Juliol de 2014” 
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El regidor en Roger Genescà i Campí diu que ells no hi donaran suport, que aquesta 
qüestió potser caldria debatre-la de forma més àmplia, tot i que estan d’acord en 
què s’hauria d’estudiar la viabilitat en la fusió de les dues entitats. Estan d’acord en 
què si mai s’inicia un debat en aquest sentit l’Ajuntament es posicioni. Diu que per 
al seu grup els ha sigut de molta utilitat poder consultar a la Federació en relació a 
lleis i d’altres assumptes. Finalment diu que els fets que han ocorregut i que no 
haurien de tornar a passar no haurien de propiciar la sortida de l’associació. Per tot 
això el seu grup no hi votarà a favor. 
 
L’Alcalde diu que com Equip de Govern hi afegiria que ells veien una mica precipitat 
fer entrar aquesta Moció tot i que atenent que som un Ajuntament democràtic ja 
vam dir que la posaríem en l’Ordre del dia. Atès que en aquests moments aquest 
tema està obert i s’està debatent aquest tema, ara no podem abandonar la 
Federació ni demanar que retorni els diners de les quotes de l’Ajuntament dels anys 
2011-2012, ni deixar en suspens la quota d’aquest 2014, perquè aquesta decisió 
podria ser precipitada i contraproduent pel present i el futur del municipalisme.  Tot 
i que des d’aquesta institució local exigim que s’aclareixin aquests fets però en 
aquests moments no tenim la capacitat per prendre les decisions que ens 
condueixin al millor final, tot depurant les males pràctiques i actuacions contràries a 
les que esperem de les institucions públiques. Per aquests motius, el nostre grup la 
votarà en contra. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 
Gerard Girbau i Fonts. 
Voten en contra: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, 
n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Elisabet Carracedo 
Mañosa, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep M. 
Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 3 vots afirmatius i 9 vots en contra, es desestima l’anterior 
Moció. 
 
 
10.- MOCIÓ CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS C/ JARDÍ 
El grup de la CUP dóna lectura a la següent Moció: 
“La mobilitat, i la seguretat vial que va associada, és un dels temes importants a 
tenir en compte en un consistori. 
Artés compta amb múltiples carrers amb voreres que no compleixen la normativa 
vigent en quan a amplada, que posa en la majoria de casos en perill als vianants. 
És el cas per exemple del carrer Jardí, carrer que compleix tots els condicionants 
per convertir-lo en un carrer per als vianants. 
L’amplada de la vorera (quan n’hi ha) és completament insuficient per una 
adequada circulació i es tracta d’un carrer que dóna accés al Parc de Can Crusellas, 
amb el què suposa pels usos que se’n fa. Estem parlant de mobilitat dels vianants, 
majoritàriament enfocada a famílies amb nens inferiors a 10 anys, que en menor 
edat utilitzen vehicles per a la seva mobilitat i degut a les dimensions d’aquests, 
molts cops no és possible la seva circulació en la zona destinada a vianants. A més, 
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també es tracta d’un carrer força utilitzat per la gent gran del poble, ja que dóna 
accés al Centre Cívic. 
Per altra banda, tampoc podem considerar que el carrer constitueix un eix 
imprescindible per la circulació de vehicles, quan a escassos 30 metres del mateix, 
tenim un altre carrer de circulació unidireccional, en el mateix sentit i que per tant, 
pot assumir perfectament la càrrega viària que suposaria i que actualment es 
reparteix en ambdós carrers. 
També cal destacar que el carrer Jardí es pot considerar un nus vertebrador del 
nucli antic cap al passeig Diagonal, precisament en la zona on es realitza el mercat 
setmanal, a on es genera molta mobilitat de vianants cada dimecres. 
Alhora cal tenir molt presents els resultats de l’Enquesta de Millora del Parc de Can 
Crusellas realitzada pel propi Ajuntament a la tardor de l’any passat, on sorgí de 
forma aclaparadora la prioritat de convertir el Carrer Jardí com a peatonal, sent de 
llarg la qüestió plantejada a l’enquesta que assolí més suport popular. 
Finalment, també convé tenir en consideració, l’Estudi de Mobilitat al municipi 
d’Artés, realitzat l’any 2005 amb la col·laboració de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, on, entre múltiples recomanacions, 
es recomanava precisament convertir el carrer Jardí (entre forces altres) en zona 
per a vianants. 
Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposa al Ple d’Artés l’adopció dels següents acords: 
Primer. Realitzar un projecte d’urbanització del carrer Jardí com a carrer de 
vianants, de forma participativa, amb especial implicació del veïnat i els comerços 
del propi carrer. Realitzar aquest projecte de forma immediata, per d’aquesta forma 
incloure la seva realització efectiva en el pressupost 2015. 
Segon. Crear un grup de treball que vetlli per la realització de l’anterior acord i que 
alhora valori i treballi per tal d’emprendre noves millores en la mobilitat del poble. 
Artés, Països Catalans, 8 de Juliol de 2014” 
 
La regidora diu que el seu vot serà negatiu per aquesta Moció presentada. Estan 
d’acord en què es faci un estudi sobre la “peatonalització” del carrer Jardí i d’altres. 
Però no tenen clar quina podrà ser la inclusió d’aquest en el pressupost del 2015. 
Afegeix que dins l’enquesta que es va fer sobre el Parc de Can Crusellas posava 
“estudi sobre la viabilitat de convertir el carrer Jardí en un carrer peatonal” i per 
tant això sí que ho acceptem com a resultat de l’enquesta del parc de Can 
Crusellas, però no la segona part de la vostra proposta, per tant el nostre vot serà 
negatiu. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè 
no estan d’acord amb la totalitat de la Moció. Afegeix que no veuen malament el 
punt que diu que s’estudiï i es treballi per a la realització d’un projecte per a la 
reforma del carrer Jardí, però que creuen que aquest mateix tractament que es fa 
allà també s’hauria de fer al carrer de la Barquera. El seu grup creu que no és 
prioritari que es faci sí o sí dins el pressupost 2015. Creuen que és més prioritari 
arreglar l’entorn de Cal Sitjes i per aquest motiu no poden donar-hi el seu suport al 
100% i optaran per l’abstenció. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Moció:   
Resultat:  
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Voten afirmativament: 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, en Josep M. 
Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Voten en contra: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, 
n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Elisabet Carracedo 
Mañosa. 
Vist el resultat de 3 vots afirmatius i 4 abstencions i 5 vots en contra, per majoria 
es desestima l’anterior Moció. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que tal com ja van comentar, com Equip 
de govern porten una Moció de substitució i voten la seva inclusió en l’ordre del dia 
d’avui: 
Se sotmet a votació la inclusió de la Moció de substitució:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 
Carracedo Mañosa, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en 
Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
S’abstenen:N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 
Girbau i Fonts. 
Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria s’acord incloure la 
Moció de substitució presentada per l’Equip de govern. 
 
L’Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent: 
La mobilitat, i la seguretat vial que va associada, és un dels temes importants a 
tenir en compte en un consistori.  
Artés compta amb múltiples carrers amb voreres que són insuficients en quant a 
amplada, que posa en la majoria de casos en perill als vianants.  És el cas per 
exemple del carrer Jardí, carrer que compleix tots els condicionants per convertir-lo 
en un carrer per als vianants. L’amplada de la vorera (quan n’hi ha) és 
completament insuficient per una adequada circulació i es tracta d’un carrer que 
dóna accés al Parc de Can Crusellas, amb el què suposa pels usos que se’n fa. 
Estem parlant de mobilitat dels vianants, majoritàriament enfocada a famílies amb 
nens menors de 10 anys, que utilitzen vehicles per a la seva mobilitat i degut a les 
seves dimensions, molts cops no és possible la seva circulació en la zona destinada 
a vianants. A més, també es tracta d’un carrer força utilitzat per la gent gran del 
poble, ja que dóna accés al Centre Cívic. 
Per altra banda, tampoc podem considerar que el carrer constitueix un eix 
imprescindible per la circulació de vehicles, quan a escassos 30 metres del mateix, 
tenim un altre carrer de circulació unidireccional, en el mateix sentit i que per tant, 
pot assumir perfectament la càrrega viària que suposaria i que actualment es 
reparteix en ambdós carrers.  
També cal destacar que el carrer Jardí es pot considerar un nus vertebrador del 
nucli antic cap al passeig Diagonal, precisament en la zona on es realitza el mercat 
setmanal, a on es genera molta mobilitat de vianants cada dimecres. 
Alhora cal tenir molt presents els resultats de l’Enquesta de Millora del Parc de Can 
Crusellas realitzada pel propi Ajuntament a la tardor de l’any passat en un dels 
suggeriments vinculats a l’accessibilitat, tenia com a resultat més puntual la 
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penalització, sent de llarg la qüestió plantejada a l’enquesta que assolí més suport 
popular. 
Finalment,  també convé tenir en consideració, l’Estudi de Mobilitat al municipi 
d’Artés, realitzat l’any 2005 amb la col·laboració de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, on, entre múltiples recomanacions, 
es recomanava precisament convertir el carrer Jardí (entre altres) en zona per a 
vianants. 
Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposa al Ple d’Artés l’adopció dels següents acords: 
Primer. Fer un estudi de viabilitat per a la peatonalització  d’aquest i altres carrers. 
Segon. Crear un grup de treball que vetlli per la realització de l’anterior acord i que 
alhora valori i treballi per tal d’emprendre noves millores en la mobilitat del poble. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Moció de substitució:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 
Carracedo Mañosa, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en 
Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
S’abstenen:N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 
Girbau i Fonts. 
Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria s’acord aprovar la 
Moció de substitució presentada per l’Equip de govern. 
 
 
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. 28/2014. 
 
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
No n’hi ha 

13.- PRECS I PREGUNTES 
El regidor en Roger Genescà i Campí dóna compte de la següent pregunta:  
El passat 1 de juliol començava el nou sistema de recollida de residus porta a porta. 
Hem vist com ha començat amb deficiències evidents a nivell de comunicació i 
organització que es volen emmascarar amb l’alt nivell de reciclatge que 
s’aconsegueix. Un resultat que el que seria notícia és que no s’aconseguís. Però tot 
i així, nosaltres ho celebrem i hem instat des del primer dia a que tots els veïns 
s’esforcessin en fer-ho cada dia millor. 
En canvi no podem estar satisfets de la gestió que s’ha fet amb els blocs de pisos, 
on per contracte han de disposar de contenidors. 
Sense informar-los es va decidir que s’instal·larien unes estructures metàl·liques 
per penjar els cubells i les bosses, en contra del que diuen els Plecs. Nosaltres vam 
demanar un informe a la Secretària per saber si s’havia de complir el que diuen els 
Plecs. La resposta va ser que SÍ i que la persona que ho ha de fer complir és 
l’Alcalde. Entenem que si no es posa els contenidors s’està incomplint. Nosaltres 
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abans de prendre cap decisió al respecte volem saber si pensa posar els 
contenidors o no. 
Un altre àmbit que ens preocupa és la instal·lació de vídeo càmeres a les àrees 
d’emergència. Creiem que s’està vulnerant el  dret a la intimitat  i a la protecció de 
dades. Així que demanem un informe a la Secretària per sortir de dubtes i saber si 
l’actual instal·lació compte amb els permisos necessaris i es compleixen les lleis que 
ho regulen. 
Finalment volem preguntar quin ha estat el procés de selecció per part de 
l’Ajuntament, de la persona que fa de coordinador del servei. Als plecs que regulen 
el servei PaP posava que el cost aniria a càrrec de l’empresa però que la selecció la 
faria l’Ajuntament. Dit això, respectem molt la persona que està fent aquest servei. 
Fem totes aquestes preguntes no per posar traves com alguns volen fer veure, sinó 
com a responsabilitat de ser oposició. I com a tal, exercir el rol de control que 
creiem necessari fer. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, pel que fa al tema dels contenidors i com ja 
va comentar el més passat, explica que estan buscant un sistema que funcioni 
correctament i també diu que estan valorant diferents pressupostos i entre els 
quals n’hi ha un d’Itàlia d’un sistema digital. Tot i que el grup de treball no ha 
decidit res al respecte. Per aquests motius demana deixar aquest tema pel mes de 
setembre. Afegeix que la intenció és trobar el millor sistema per poder donar 
garanties que el servei funcioni correctament. Diu que la resposta dels artesencs ha 
sigut positiva i que els percentatges de reciclatge que es donen són els reals. 
Finalment diu que espera poder donar més dades en el Ple de setembre. 
 
El regidor en Josep Camprubí i Salvó repeteix la pregunta que ja va fer sobre la 
campanya d’incendis, demana si es va fer i com està. Ho demana perquè al cap de 
quatre dies de demanar-ho el primer cop hi va haver un incendi a la granja Fonts i 
els bombers no van poder omplir d’aigua fins el tercer hidrant que van provar, ja 
que els dos primers no funcionaven.  
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que no li ha arribat cap notícia 
d’hidrants que no funcionessin, que cap persona de l’ADF l’ha informat d’aquesta 
anomalia. 
 
El regidor en Josep Camprubí i Salvó demana si es poden revisar tots per tal de 
comprovar que funcionin correctament. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que encarregaran a l’empresa SOREA que 
comprovi l’estat dels hidrants. 
 
El regidor en Joan Babeli Shawa explica que “Quan jo era petit tenia un somni que 
es diu Democràcia. Cada dia tinc més clar que la democràcia i només aquesta ha de 
ser el camí. Sota aquest principi bàsic, intento complir i fer complir com a persona i 
regidor aquests valors polítics que són dels millors que han existit fins ara, tot i així 
vull dir que en la democràcia es pretén donar el millor servei als ciutadans.  
Torno a dir, sota aquest principi, que vull justificar i justifico que he firmat la no 
conformitat del porta a porta de forma lliure i sense cap pressió.  Vull que això 
consti en acta i que no estic contra el porta porta de forma lliure, però si que estic 
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contra el procés de com s’ha portat a terme.” 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que la instància a la qual fa referència 
el regidor sr. Babeli no parla directament d’estar en contra del porta a porta. 
També recorda que quan es va parlar del tema de fer una consulta, ni el grup de 
govern ni la CUP s’hi van negar, l’únic que es va demanar era que es busqués algun 
sistema alternatiu al que es proposava. 
 
El regidor en Joan Babeli Shawa respon que ell no està en contra del porta a porta, 
sinó que està en contra del procés que s’ha seguit per implementar-lo. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el procés s’està fent entre tots i 
que la població està responent molt bé. Afegeix que, potser, al principi va faltar una 
setmana més d’informació però que tot i així la gent ha respost molt bé. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que s’ha posat en entredit la paraula 
“democràcia” i diu que la democràcia que tenim és jove, tot i que ja té quaranta 
anys. Afegeix que de les persones que hi ha a la taula potser només dos van viure 
el temps de dictadura i recorda que passar de la dictadura a la democràcia va 
representar un bon salt. Assenyala que el que s’està fent en aquest moment és una 
presa de decisions i  sigui l’Ajuntament, el Parlament o el grup que està governant, 
si té el suport per tirar endavant una decisió, ho ha de fer. Això vol dir que estem 
en una democràcia i per acabar també recorda que del tema del porta a porta ja fa 
un any que en parlen. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa respon que està totalment d’acord amb la 
regidora sra. Crusellas i afegeix que una democràcia jove s’ha d’enfortir i també ha 
de madurar, i afegeix que una democràcia si no es protegeix es pot debilitar. 
També diu que és cert que el govern no pot consultar totes les decisions però que sí 
que es poden fer unes enquestes per saber que opina la gent i diu que això tampoc 
s’ha fet. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que s’ha assabentat que les pistes de 
tennis estan obertes els diumenges de forma gratuïta. Explica que això els ha 
sobtat perquè no disposaven d’aquesta informació. Afegeix que els ha arribat el 
rumor que la resta d’instal·lacions esportives també aniran passant per aquest 
procés. Demana si això és realment així i perquè no se’ls ha informat. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que era necessària una nova 
forma de reservar les pistes de tennis perquè les targetes que hi havia no 
funcionaven. Es va parlar amb el club de tennis i es va decidir fer-ho amb aquest 
sistema, tot i que s’hauria de recollir dins el nou reglament de les instal·lacions  
esportives, el qual esperem poder portar-vos aviat al Ple i on constarà l’explicació 
de la normativa de les diferents instal·lacions esportives.  
Les pistes de Tennis actualment es reserven i deixant el D.N.I. en dipòsit et faciliten 
una tarja per obrir la porta. Això és el que es va acordar amb el club de tennis. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si els diumenges es poden utilitzar 
de forma gratuïta. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que sí, però només amb llum del 
sol. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer felicita a la gent del poble pel funcionament 
del porta a porta. Afegeix que amb les dades que disposen fa semblar que aquest 
sistema funcionarà. 
A continuació demana quin control o gestió s’està fent de les fonts que hi ha al 
municipi, perquè a l’hivern se’ns va dir que es congelaven però ara, amb la calor, 
ens trobem en que hi ha fonts que no ragen o bé que no paren de rajar.  
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa demana de quines fonts estan parlant. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que de la del bosquet de l’aplec. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que també parlen de la font de la plaça 
telers, de la de la plaça Catalunya. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que en pren nota. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que la font de l’escorxador ha 
d’estar tancada. Afegeix que a la font de la plaça Catalunya des que hi van fer 
obres no hi arriba aigua, però que se solucionarà quan es faci la reforma de la 
plaça. 
Finalment, afegeix que les revisaran totes. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que hi ha gent jove que li han demanat si 
es pot posar una font a la zona de l’skate parc. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que ho estudiaran. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer encoratja a seguir la tasca que han iniciat 
aquest estiu amb la incorporació del dinamitzador i anima als polítics  a donar-los la 
confiança i el suport necessaris. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina exposa que, prop de la roureda de les Tàpies, 
hi ha el perill que hi facin un circuit de motos i pel risc que suposa de soroll i de 
pols i que pot afectar aquesta zona d’especial interès natural com és el de les 
Tàpies. Diu que diversos veïns els han fet arribar les seves preocupacions i demana 
que es facin els tràmits necessaris per informar-se al Consell Comarcal i vetllar una 
mica aquest tema 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que ja s’ha demanat informació al Consell 
comarcal i que també s’ha demanat informació a la Comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat, però que li falta parlar amb l’Ajuntament de Calders. Diu que des del 
Consell comarcal li han comentat que aquest projecte d’activitat  està informat 
favorablement, però que tot i això ell recollirà la informació que li han fet arribar i 
en parlarà en la pròxima comissió que hi hagi i si es creu convenient es passarà al 
Ple del Consell. Finalment, diu que l’Ajuntament de Calders ha informat 
favorablement aquesta activitat. 
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El regidor en Ramon Fornell i Alsina recorda tot el problema que hi ha a Palestina i 
diu que fa cosa d’un any que es va aprovar una moció sobre aquest tema i demana 
com s’està materialitzant des de l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que ell, que tingui coneixement, no té cap 
relació amb cap empresa de capital israelià, afegeix que només té relació amb 
l’empresa de contenidors que és italiana. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana que es compleixi la Moció. Pel que fa 
als anàlisis d’aigua, celebra que ja estiguin penjats a la pàgina web, tot i que està 
en format notícia i ells consideren que no és la millor manera, perquè a mida que hi 
hagi més notícies es perdrà la visualització. Recorda que a part de les analítiques 
també demanaven que es publiqués algun protocol dirigit a la ciutadania i que si no 
es tenia s’havia de fer. Recorda també que el febrer es va aprovar una moció sobre 
la municipalització de l’aigua. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que encara no té resposta de la 
Diputació per fer aquest estudi de l’aigua però que si no se’n fan càrrec des de la 
Diputació se’n faran càrrec des d’aquí. 
 
El regidor en Gerard Girbau i Fonts, en relació al que comentava el regidor sr. 
Fornell, demana que es creï una icona on publicar amb transparència les 
retribucions dels regidors i l’Alcalde.  Afegeix que també seria interessant penjar les 
ordenances com en altres ajuntaments es fa. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que és un web nou i que encara s’està 
omplint de contingut, que no està acabat. 
 
 
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, 17 de juliol de 2014 
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