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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 DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI COMARCAL 
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA D’ENERGIA 
Atès el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per a la 
prestació del servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia,  
l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents 
acords: 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Artés i 
el Consell Comarcal del Bages per a la prestació del servei comarcal 
d’assistència i suport en matèria d’energia, de conformitat amb la minuta 
adjunta. 
SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de 
l’ajuntament d’Artés, signi el conveni i la resta de documentació que sigui 
necessària per a portar a terme el present acord. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior acord. 

3. APROVACIÓ LICITACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES SERVEI ECOLLIDA 
SELECTIVA PORTA A PORTA I NETEJA VIÀRIA 
A continuació la regidora de serveis dóna compte del següent Dictamen: 
Atès que es  va detectar la necessitat de realitzar la contractació 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 
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regulació harmonitzada  atès que ha finalitzat la vigència dels contractes de 
prestació d’aquests serveis  i que es necessari procedir, per tant, a la 
contractació dels mateixos com a serveis bàsics pels vilatans i així donar 
compliment a la realització  d’una part dels fins institucionals d’aquesta 
entitat. El contracte projectat pretén cobrir aquests serveis bàsics  i  a més 
promoure la recollida selectiva de les fraccions de residus municipals ,i  
promoure la recuperació i aprofitament dels materials reciclables. 
Ateses les característiques del servei i atès que es tracta d'un contracte de 
valor estimat igual o superior a 207.000 euros, IVA exclòs, de conformitat 
amb allò que estableix l'article 16.1.b) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, i la normativa concordant  s’ha considerat   que és un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada, i que el procediment més 
adequat per a la seva adjudicació és el procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 
Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent. 
Atès que es va emetre Informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable, el 
procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el 
contracte. 
Atès que en data 3 de gener de 2014 es va aprovar iniciar l'expedient per a 
la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i la  idoneïtat de la 
contractació proposada. 
Atès que es va redactar i incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir 
l'adjudicació del contracte. 
Atès que Interventor ha  realitzar la retenció de crèdit oportuna i ha  emès  
informe favorable  de fiscalització de l'expedient. 
Examinada la documentació que l'acompanya, , i de conformitat amb allò 
que estableix la Disposició Addicional Segona i l'article 110 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre,  
Vist l’informe-proposta  favorable de Secretaria, es proposa  al Ple l’adopció 
del següent acord: 
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 3 de gener de 2014 d’inici 
del procediment de licitació  del concurs  contractació 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  . 
SEGON. -Aprovar l'expedient de contractació, subjecte a regulació 
harmonitzada, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació per al servei de recollida porta a 
porta dels residus municipals, transport de residus i de neteja de les vies 
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públiques del municipi d'Artés, contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
tot convocant-ne la licitació. 
TERCER. Autoritzar la despesa que per aquest Ajuntament representa la 
contractació  
referenciada, amb càrrec a l'aplicació 162.22710 i 163.22700 de l'estat de 
despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2014 
en la quantitat de 259.793,80 euros  i autoritzar  la despesa plurianual 
següent: 
Anualitat 2015: 445.360,80 euros 
Anualitat 2016: 445.360,80 euros 
Anualitat  2017: 445.360,00 euros 
Anualitat 2018 :185.567,00 euros 
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el 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, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, 
oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 
CINQUÉ. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial 
de l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de/d' Barcelona i en el Perfil 
de Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 47  dies a 
comptar des de la data d'enviament de l'anunci del contracte a la Comissió 
Europea]els interessats presentin les proposicions que considerin 
convenients. 
 
-Seguidament el regidor en Roger Genescà i Campí manifesta el següent: 
Avui, dijous 16 de gener, ha estat la data triada per portar al Ple Municipal 
d’Artés l’aprovació dels Plecs de condicions que regularan pels propers anys 
el servei de recollida d’escombriaires Porta a Porta, així com la neteja viària 
que serà realitzada per la mateixa empresa. 
Ara fa un any, en l’aprovació dels pressupostos del 2013, el nostre grup ja 
es va mostrar partidari de consultar els ciutadans aquest canvi de concepte 
en la recollida d’escombraries que condicionarà a tot el poble durant anys. 
En el Ple del 20 de juny del 2013  el nostre grup va presentar en aquest 
sentit una moció calcada a la que va presentar la CUP d’Alfés per demanar 
fer una consulta a la ciutadania on deia: “El sistema que s’acabi triant, en 
qualsevol cas, determinarà decisivament la manera com el poble d’Artés 
gestionarà els seus residus els propers anys. Considerem, en aquest sentit, 
que cal obrir un període de reflexió entre els veïns d’Artés, informant-los del 
moment decisiu en què ens trobem i donant a conèixer les diferents 
possibilitats existents. Considerem, en tot cas, que superat el procés 
informatiu, cal donar la paraula als ciutadans i ciutadanes d’Artés i triar una 
o altra via en base al resultat d’una consulta popular”. En aquest cas, la 
CUP d’Artés, acompanyada per l’equip de govern, va oposar-s’hi. Alguns 
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s’omplen de parlar de participació, però alhora de la veritat es fan enrere 
davant situacions importants.  
El canvi de recollida d’escombraries, significarà un canvi d’hàbits molt 
important, que afectarà a tota la població i comerços. Nosaltres no som 
contraris al sistema que es proposa, però creiem que fer un canvi com 
aquest, que presenta dubtes importants, caldria fer-ho de la mà de la 
ciutadania. Opinem que la implicació ciutadana és fonamental per a l’èxit 
d’aquest sistema. Són uns quants, els municipis que han fet marxa enrere 
per la manca de complicitat, i això seria el pitjor que podria passar a Artés. 
La imposició,en aquests casos, és sempre dolenta. 
Davant la manca d’informació de l’Ajuntament sobre el canvi de sistema, el 
nostre grup va optar per fer un butlletí informatiu “Parlem-ne” dedicat 
exclusivament al sistema de recollida Porta a Porta. Creiem que, com hem 
dit, la gent ha d’estar plenament informada. En aquest butlletí intentàvem 
resoldre el màxim de dubtes que presenta el sistema, a la vegada que 
preteníem que es corregís algun dels propòsits que perseguia l’equip de 
govern. Obrim parèntesi, “en aquest sentit estem satisfets que s’hagi evitat 
hipotecar l’Ajuntament en un contracte de 10 anys i que finalment només 
en siguin 4” tanquem  parèntesi. No entenem com un equip de govern que 
diu que vol implicar la ciutadania en la pressa de decisions, un equip de 
govern que vol donar la imatge de transparència, a hores d’ara la ciutadania 
només conegui la voluntat de fer aquest canvi de la mà del nostre grup, 
CIU,  i del diari comarcal Regió7. Suposem que aquesta falta d’informació 
no és casual, i si és així, és una vergonya! 
Ens sap molt greu no haver pogut convèncer durant aquests mesos 
la CUP i l’equip de govern de la necessitat de fer la consulta. Creiem 
que els arguments a favor són sòlids, ja que aquest és el contracte de 
major importància que haurà "signat" mai Artés i el que suposarà uns 
canvis importantíssims per a tots els artesencs i artesenques. Això són 
motius de pes per implicar la població en aquesta decisió. Aquest fet ha 
produït una ruptura del consens polític en un tema tan cabdal com és el 
model de recollida de residus. 
També volem manifestar que el nostre grup mai ha posat en dubte la 
millora en el reciclatge que suposarà el nou model de recollida de residus. 
Cal tenir present que a partir de la posada en servei del nou sistema 
s’obliga a tota la població a separar correctament les deixalles. Només 
faltaria, que no es separés més, amb el sobrecost que representarà! Per 
aquest motiu diem que no estem en contra d'aquest model, però sí a com 
s’han pres les decisions. 
En el que portem de legislatura, per sort queda un any i poc per finalitzar-
se, no s’ha fet cap campanya per reciclar més, no s’ha informat a la 
població dels beneficis del reciclatge... Voleu dir que no s’hauria pogut fer 
cap campanya per millorar l’índex actual de reciclatge? O es preferible tenir 
un índex baix per justificar aquest canvi? 
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Nosaltres som partidaris de l’estímul, com han fet altres municipis on es 
premia amb descomptes a la taxa en funció del reciclatge (Bilbao n’és un 
exemple amb el 5è contenidor equipat amb xip i que preveu arribar al 60% 
el 2015). Penalitzar i obligar ha de ser sempre l'última decisió a prendre. 
Som partidaris de sistemes de bonificació, cal incentivar i no sancionar. 
Entrant més al detall a les bases del concurs que regiran el contracte de 
serveis, podem veure que l’import total amb prorrogues i IVA que pagaran 
els artesencs és 2.672.165 Euros. Per fer-nos una idea, seguir amb el cost 
actual, el mateix període pujaria  aproximadament la meitat (entorn a 
1.335.000.-). És veritat que una part del cost del servei de recollida Porta a 
Porta serà compensada pel  retorn del cànon, però la pregunta és: fins 
quan? Aquesta resposta és la part més fràgil d’aquest sistema, perquè en el 
cas que es retirés aquesta ajuda seria la ciutadania, a través de la taxa 
d’escombraries, la que ho hauria de suportar, i no parlem d’un petit 
augment, sinó d’un augment per sobre del 50%.  
També hem vist que en el plec de prescripcions no es demana a les 
empreses que han d'oferir el servei de recollida,  que la maquinària sigui 
nova, tot i contemplar a la part de l’estudi econòmic aquesta opció. Així ens 
podem trobar amb la possibilitat que les empreses concorrin amb material 
fet servir. Aquesta opció no és descabellada si tenim en compte que la part 
del preu es puntua amb un 40%. Per tant,  posar maquinària vella ja 
amortitzada pot fer que es pugui baixar molt el cost del servei en detriment 
de la qualitat. 
També ens preocupa el fort augment, entorn a un 60%, de la neteja viària. 
Cal tenir en compte que el servei seguirà sent pràcticament el mateix, l’únic 
que canviarà serà la maquinaria, que en els millors dels casos, serà nova.  
Per anar acabant, creiem que aquestes bases s’haurien d’haver pogut mirar 
amb més tranquil·litat. Avui mateix rebíem les últimes modificacions. Tenint 
en compte la importància d’aquestes bases hauria estat lògic disposar d’una 
setmana de temps, el període normal entre una Comissió Informativa i el 
Ple.  
Avui s’aprovarà, amb els vots de la CUP i l’Equip de Govern, el canvi de 
sistema de recollida de residus del poble . Nosaltres, CIU,  no hi donarem 
suport perquè considerem que  les nostres reivindicacions les quals hem  
procurat explicar no hi han tingut cabuda, tot i  intentar-ho amb totes les 
forces. Seguirem, però, treballant perquè la gent d’Artés recicli i tingui cura 
del medi ambient. Equiparar el fet de  no donar suport avui a la votació 
proposada a no ser ecologista seria un error. Seria tan incorrecte com 
considerar que tots els ajuntaments que no fan el porta a porta (la inmensa 
majoria) són contraris al reciclatge. Som molts els que reciclem cada 
dia i ens esforcem a fer-ho millor sense que ens hagin d’obligar ni 
venir a recollir l’escombraria a la porta i en una hora determinada. 
El nostre grup no ha fet ni farà una campanya en contra del sistema Porta a 
Porta. Simplement no hi donem suport perquè creiem  que la metodologia 
triada sense implicar-hi la població ha estat un error important. 
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Per aquest motiu el nostre vot serà negatiu. 
 
-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que el seu grup hi votarà a 
favor. Afegeix que és cert que el plec de licitació de recollida del porta a 
porta, comporta que esdevingui un sistema de reciclatge obligatori i per a 
nosaltres això representarà un pas endavant com a municipi, com a 
societat, un pas endavant per la conservació del medi. 
Som conscients que aquest sistema pot molestar bàsicament a dos 
col·lectius: en primer lloc a aquells que en aquests moments no estan 
reciclant, ja que a partir d’ara els serà més complicat i també pot molestar 
a les persones que fins ara han estat reciclant correctament i que veuen 
que és possible reciclar més del 70% amb un petit esforç col·lectiu. 
Aquestes persones poden dir que els vilatans d’Artés han hagut de pagar 
molt més per aquest servei de recollida per culpa dels que no han volgut 
reciclar. Fa uns mesos que ja comentàvem que el que no havia pogut 
aconseguir l’educació mediambiental ho aconseguiria la crisi econòmica i 
que en aquest Ajuntament es començava a apostar per les opcions 
d’energies renovables perquè econòmicament eren millors, afegeix que pel 
que fa al porta a porta ho veuen de manera semblant. Diu que fins i tot no 
els faria res pagar una mica més per tal de deixar menys empremta. Per 
nosaltres fer el porta a porta és un pas endavant per torna a respectar el 
medi i per intentar deixar un planeta en més bones condicions als futurs 
habitants. Som conscients que aquest sistema de reciclatge encara té 
moltes mancances: en primer lloc perquè només és reciclable allò que les 
empreses fabriquen com envàs, la famosa cançó “envàs on vas?” provoca 
que molts vidres o plàstics no es puguin reciclar, tot i que estan en estat 
pur. Aquest és un pas que encara tenim pendent de fer com a societat, 
perquè ens obliga a llençar al rebuig elements que serien del tot reciclables. 
Tot i així hem de ser conscients que el fet de reciclar no ho és tot, sinó que 
el nostre objectiu hauria de ser no generar tants residus. Es tracta de reduir 
i en això tenim molta feina, de conscienciació i de canvi de model de 
consum i de model productiu. És un pas endavant però aquí no s’acaba el 
camí, cal seguir endavant en una feina de la qual no tota la responsabilitat 
la tenen els ciutadans com alguns ens volen fer creure: els ciutadans no 
som els únics responsables del reciclatge, sinó que hi aportem el nostre 
granet de sorra però el que hem de fer és canviar les polítiques i el model 
en què estem vivint. Per nosaltres aquest canvi ha d’aconseguir que deixem 
menys empremta ecològica. 
Aprofitem per felicitar a la Comissió, ja que pensem que s’ha fet una feina 
molt important, tot i que s’ha allargat una mica més del compte per 
diferents circumstàncies i en part per aconseguir que els quatre partits 
polítics que estem aquí hi votéssim a favor avui, d’una altra manera, 
possiblement,  ja faria mig any que s’hauria tirat endavant el sistema del 
“porta a porta”. Per acabar afegeix que, un cop engegat el “porta a porta”, 
és responsabilitat de tots el fet que funcioni correctament.  
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-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa comenta dues coses que considera 
importants, la primera que es tracta de fer un pas endavant, d’una decisió 
valenta que, al cap i a la fi, es pren en benefici dels ciutadans i que també 
es va intentar trobar alguna solució o algun sistema per poder consultar 
entre els ciutadans. Tant el grup de la CUP com l’Equip de govern estaven 
disposats a trobar algun altre sistema similar al “porta a porta” que es 
pogués implantar i és per aquest motiu que s’han fet moltes reunions –
aprofito per agrair la implicació de tantes persones que han participat en 
aquesta Comissió de treball, fins i tot persones del grup de CIU. Vau 
participar en l’inici del plec tècnic i van participar en totes les decisions que 
es van anar adoptant i finalment agrair-los la col·laboració, i afegeix que, 
ara, veient la seva intenció de vot, entén l’absència de les persones de CIU 
de les últimes reunions de treball que hi ha hagut. També agraeix el treball i 
l’esforç que ha comportat aquest canvi al grup de treball i també agraeix la 
col·laboració de la Secretària, l’Interventor i tota aquella gent que ha estat 
treballant en aquest Plec. En relació al comentari del regidor sr. Roger 
Genescà sobre si ens finançaran o no el “porta a porta”, no sabem fins quan 
ens ho finançaran, de moment som cent i escaig municipis d’uns nou-cents i 
hi ha ciutats com Vic que també volen fer aquest pas. Tenint en compte que 
Vic està reciclant entre un 50 i un 51 per cent amb el sistema que té 
actualment i se’ls ha de felicitar que tinguin l’ambició de voler implantar “un 
porta a porta”, tractant-se d’una ciutat de més de 40.000 habitants, amb un 
índex bastant alt d’immigració. Potser algun dia no arribaran ajudes dels 
canons del porta a porta, del que s’anomena cànon de retorn, però ja vaig 
dir una vegada que penso que, a la llarga, s’acabarà pagant per generació 
de residu. Tant l’Equip de govern com el grup de treball hem vist que en els 
municipis en els quals la taxa repercuteix en el ciutadà baixa i per tant això 
vol dir que el porta a porta és un bon sistema per a un millor reciclatge. En 
aquests moments, el ciutadà d’Artés no veurà cap increment en la seva 
quota, però tal com ja ha dit el regidor sr. Clotet, en aquests moments, 
reciclar és del tot voluntari i amb el nou sistema passarà a ser més obligat. 
Si no s’ha informat més a la ciutadania és perquè es vol fer començant per 
la base i no per la teulada. Ara el grup de treball començarà un procés 
d’informació a tota la població i en el qual es demanarà la implicació de la 
ciutadania. Espero que assoleixin tots els reptes que s’ha proposat aquesta 
Comissió i que en comptes d’un 70% arribem a reciclar un 80%. A partir 
d’avui ja es començarà a treballar perquè la gent es conscienciï el canvi 
important que hi haurà a Artés.  
 
-El regidor en Joan Babeli i Shawa explica que ells quan assisteixen a les 
reunions ho fan com a grup i que els agrada molt participar-hi, però aclareix 
que no hi assisteixen per determinar res perquè la decisió la prenen al Ple. 
Afegeix que creu que és un dret ser allà i estar informat com a grup. 
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-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que els plecs els han treballat 
entre tots, que tot i que en algun moment ha faltat temps, vull agrair 
l’esforç que ha fet tothom per portar aquest tema avui al Ple. 
 
-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que la comunicació del 
canvi de sistema de recollida no es va fer directament a les persones sinó a 
les entitats, associacions de comerciants...Diu que no és pas cert que 
aquest tema es mantingués en secret i que tothom se n’assabentés pel 
Regió7. Afegeix que es van fer dues reunions. També explica que les 
reunions de treball no són reunions decisòries, són reunions per aportar 
millores i això ho pots fer tan si hi estàs d’acord com no, i també es pot 
intuir si un tema s’aprovarà o no perquè més o menys es pot saber quins 
grups hi estan d’acord i quins no. Diu que tot i no estar d’acord amb un 
tema, s’ha de treballar perquè s’aconsegueixi el millor pel poble. Per això no 
s’ha escatimat en reunions. Aquest 2014 ja s’han fet 4 reunions en dues 
setmanes, tot i que el plec tècnic ja es tenia en les reunions d’abans 
d’acabar el 2013. El grup de treball ha anat valorant sempre les diferents 
aportacions que feien els grups. 
 
-El regidor en Joan Babeli i Shawa agraeix que les reunions siguin clares, 
concises i curtes. Afegeix que quan van demanar si es faria una consulta 
popular, la resposta de la regidora va ser un no rotund. Explica que, llavors, 
el seu esforç se’n va anar a l’aigua perquè la seva condició principal era que 
el poble d’Artés fos consultat. 
 
-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer felicita l’estratègia política de CIU i, a 
partir d’ara ja, convida a anar endavant. Continua dient que, en una reunió 
de treball, tot i que la teva voluntat sigui la de demanar una consulta, si et 
diuen que no, llavors cal que us plantegeu aportar alguna cosa més. Ja es 
van acceptar algunes de les coses que van aportar. 
 
-El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que el seu grup creu que com que es 
tracta d’una cosa tan transcendental que és necessari consultar el poble, 
afegeix que troba molt estrany que no es vulgui permetre. 
 
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. 
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. 
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Vist el resultat de 8 vots afirmatius 5 en contra, per majoria queda aprovat 
l’anterior acord. 

4. APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE FINANÇAMENT ESCOLES DE MÚSICA  
La regidora d’Ensenyament, n’Anna Ginesta i Franquesa dóna lectura a la 
següent Moció: 
Exposició de motius 
Atès que l’ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a 
representants de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en 
relació a les darreres informacions sobre el  finançament de les escoles 
municipals de música i dansa. 
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb 
els municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals 
havien fet per establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a 
aquest procés es va anar creant una xarxa d’escoles de música i dansa a 
diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la 
cultura. 
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia 
tenint el mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la 
dansa per contribuir així a l’educació integral de les persones, a la formació 
artística al llarg de la vida i a la cohesió social. 
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble 
paper: la pràctica artística i la cohesió social, però també la 
professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. Poder acomplir les 
expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte. 
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles 
finançades seguint uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de 
comunicació i per això el Departament d’Ensenyament ha contribuït al 
cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i de personal 
docent. 
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la 
possibilitat de crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i 
la comunicació, per fomentar noves formes de convivència en contextos de 
diversitat i desigualtat culturals. 
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més 
emprenedora i més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Que es pagui el deute pendent  del curs 2011-12. 
Segon.- Que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb 
el mòdul 230€ i 150€ de música i dansa respectivament. 
Tercer.- Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat 
de les escoles municipals de música i dansa a Catalunya. 
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-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que tot i que la presenten ells, 
aquesta Moció es pot presentar de forma conjunta amb els grups que ho 
vulguin. 
 
-El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup no la subscriurà, 
tot i que hi votarà a favor. Diu que en el segon punt, tot i que estan d’acord 
en desitjar el màxim de diners per l’Ajuntament d’Artés per a l’Escola de 
Música, però com que això ve donat per la viabilitat del pressupost de la 
Generalitat que segurament s’aprovarà d’aquí pocs dies amb el suport 
d’Esquerra Republicana, i ens han dit que segurament el govern de la 
Generalitat no hi podrà fer front. El pressupost d’Ensenyament, malgrat que 
en el pes del total del pressupost de la Generalitat representa el 
percentatge més alt de la història, ha disminuït un 20% des de 2010 i, 
alhora, hi han 50.000 alumnes més. L’equip docent ha fet un gran esforç 
treballant una mica més d’hores i amb una mica menys de sou. Ara mateix, 
la prioritat és garantir la qualitat a l’ensenyament obligatori. Lamentant-ho 
molt, i reconeixent el paper de les escoles de música i dansa, el pressupost 
és limitat i primer cal atendre a aquelles necessitats bàsiques, com és 
l’ensenyament obligatori. 
 
-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que el seu grup hi votarà a 
favor perquè consideren que el suport econòmic és molt important per les 
Escoles de Música. Afegeix que tant Convergència com Esquerra de la 
Generalitat han decidit seguir pagant els deutes que tenen als bancs i no 
donar subvencions a les Escoles de Música. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
Seguidament s’aprova per unanimitat la inclusió del següent punt:  

5.1 APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: 
REGULADORA  DE LA TAXA PER PARADES I ALTRES SITUADES EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
A continuació la regidora d’Hisenda dóna lectura al següent Dictamen: 
Antecedents 
Des de la regidoria de promoció econòmica es proposa modificar l’article 5 
de la  taxa per aquest servei. 
I a la vista del que es preveu en el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 en els seus articles 15 a 19 sobre 
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
Aquesta Comissió informativa proposa al Ple municipal que adopti els acords 
següents: 
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Primer.- Aprovar la modificació de l’article 5.2 Beneficis Fiscals  de 
l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, amb el següent 
redactat: 

- S’aplicarà una bonificació del 25% a l’import total a liquidar pels 
conceptes d’ocupació de via pública i despeses generals als expositors 
de la Fira que ocupin els carrers Balmes, Catalunya, Barcelona, 
Montserrat i Plaça Sant Cristòfol. 

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. 
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a 
l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en 
base a l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 
 
Per unanimitat dels membres assistents al Ple, per unanimitat s’inclou el 
següent punt: 

5.2 APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE MESURES DE MILLORA DE LA 
CARRETERA C-55 
Es dóna lectura a la Moció presentada per tots els grups municipals i que 
diu el següent: 
Atesa la importància que té la mobilitat de les persones en el 
desenvolupament econòmic i social dels territoris, és de destacar que, en 
els últims anys, les comunicacions per carretera de Manresa i el Bages han 
millorat considerablement amb Osona, l’Anoia, el Berguedà, el Pirineu, les 
comarques de Ponent i el Garraf com a conseqüència del desdoblament de 
l’Eix Transversal, l’Eix del Llobregat fins a Berga i la formació de l’Eix 
Diagonal. Així, actualment, la gran prioritat a la comarca és millorar les 
relacions amb la conurbació de Barcelona, tant per carretera com per 
ferrocarril. 
Amb una població de més de 180.000 habitats, el Bages és la única 
comarca de Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa 
encara de vies ràpides gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut 
competitiu amb l’àrea metropolitana de Barcelona, amb el ports de 
Barcelona i Tarragona, i amb l’aeroport de El Prat de Llobregat. Una 
circumstància, aquesta última, que també té una incidència molt important 
en la competitivitat de les nostres empreses i indústries respecte a les 
d’altres territoris, tal i com l’Honorable Conseller, Santi Vila va poder 
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escoltar de veu dels mateixos empresaris en la seva visita a la Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa, el dia 13 de novembre passat. 
Cal tenir molt present, també, que les dues principals vies de comunicació 
per carretera sense peatge amb Barcelona són la C-55 i la C-58; actualment 
dues de les carreteres que registren una major sinistralitat greu i molt greu 
de tot Catalunya. Segons dades oficials de la Conselleria d’Interior de la 
Generalitat només en aquesta darrera via (C-55) s’han produït en els últims 
deu anys un total de 1.163 accidents amb un tràgic balanç de 92 víctimes 
mortals, 347 ferits greus i més de 1.700 ferits lleus. 
La C-55 suporta un volum de trànsit de més de 33.000 vehicles diaris, una 
quantitat de vehicles que, de no ser perquè hi ha una via paral·lela (la C-16, 
però de peatge) ja hauria propiciat segur el desdoblament en quatre carrils 
que la UE aconsella per a vies amb volums de trànsit superiors als 12.000 
vehicles diaris. A tall d’exemple la C-25 recentment desdoblada, només 
suporta una densitat poc superior als 10.000 vehicles. 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en la seva estada a 
Manresa va presentar un pla que inclou actuacions de millora a la xarxa 
viària i als serveis ferroviaris i d’autobús interurbà, amb una inversió 
prevista d’uns 20 milions d’euros. Aquest programa tenia com a principals 
eixos: millorar la mobilitat interna per mitjà de les carreteres C-55 i C-58, 
tot prioritzant la seguretat viària; dotar l’autopista C-16 dels elements de 
gestió i d’infraestructura que permetin potenciar-ne l’ús com a via d’alta 
capacitat de connexió amb Barcelona; i millorar els serveis de transport 
públic entre Manresa i Barcelona, en tren i en autobús. 
És per això que els grups municipals sotasignants proposem al Ple que 
adopti els següents, 
ACORDS: 
Primer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat que prioritzi les actuacions de millora de la seguretat en les 
carreteres C-55 i C-58 en aquells punts que registrin una major 
accidentalitat, en la línia de les obres recentment finalitzades a la C-55 al 
seu pas per Manresa i per Castellbell i el Vilar.  
Segon.- Que les esmentades actuacions s’executin en els exercicis 2014 i 
2015, i tinguin per finalitat la millora del ferm, la senyalització (vertical, 
horitzontal i d’orientació), la redistribució de carrils, la revisió de trams 
d’avançament i carrils addicionals, la il·luminació (especialment de la 
variant de Manresa) i la formació de rotondes. Que s’adeqüin sistemes de 
contenció de vehicles i s’implementin separadors entre sentits, arreu on 
sigui tècnicament possible. 
Tercer.- Demanar al Govern que, d’acord amb els criteris de sostenibilitat i 
racionalitat, s’avanci en el canvi de model i funcionalitat viària anunciat a 
Catalunya d’acord amb el qual, cal aprofitar les infraestructures existents 
abans de realitzar-ne de noves. En la línia d’aquest nou model, segons el 
qual la C16 cal que sigui la via de caràcter territorial i la C55 la via de 
connexió amb caràcter més local, cal avançar fermament, prenent les 
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decisions necessàries, per tal que hi hagi un traspàs efectiu de vehicles de 
la C55 a la C16, d’acord amb les prestacions de cadascuna de les dues vies. 
Considerem que la millor d’aquestes mesures és l'alliberament del peatge a 
l'autopista C-16 pels ciutadans i ciutadanes residents al Bages per avançar 
en el procés de reduir el volum de trànsit de la C55 i augmentar-ne la 
seguretat, així com la revisió de la política tarifària per a la resta d’usuaris.   
Quart.- D’acord amb el punt anterior, pel que fa a la millora de la connexió 
de la C55 amb la C16, considerem imprescindible la redefinició de l’enllaç de 
Viladordis a la C55, l’execució dels enllaços nord de la C16 en aquesta 
mateixa sortida i la realització d’un nou vial que enllaci la carretera de 
Viladordis amb la rotonda de Prat de la Riba. 
Cinquè.- Així mateix, pel que fa a la millora de la variant de Manresa i la 
seva connectivitat amb la ciutat , demanem al Govern que consideri 
prioritària l’ampliació de la calçada entre l’enllaç de Bufalvent i el nus del 
Guix, per tal de formar una secció de dos carrils per sentit, amb una 
mitjana de formigó de separació. Igualment, considerem prioritària la 
definició d’un nou enllaç a nivell a l’alçada de Bufalvent - Cal Gravat, 
sempre i quan s’hagi garantit prèviament el traspàs suficient  de vehicles de 
la C55 a la C16.  
Sisè.- Demanar al Govern de l’Estat Espanyol que finalitzi les obres d’enllaç 
de la B40 a l’alçada de Viladecavalls amb l’A2, atesa la importància 
d’aquesta infraestructura també per a les comarques centrals del País. 
Setè.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Fomento, al Consell Comarcal del 
Bages i al Consorci Viari de la Catalunya Central i a la Plataforma No+morts 
a la C-55. 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 

6. 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. 
1/14. 

7. PRECS I PREGUNTES 
-El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si està previst contractar 
una empresa de gestió de Saragossa per al registre d’entrades i sortides , 
sembla que es tracta d’una empresa de gestió documental i de gestió 
d’expedients. Demana també quin cost tindrà això, quins beneficis en traurà 
l’Ajuntament i si no hi havia alguna altra empresa més propera que ho fes. 
 
-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que en aquest instant no 
disposa de la informació per contestar aquesta pregunta. Afegeix que és un 
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tema que s’ha gestionat des dels Serveis Jurídics i Informàtics de 
l’Ajuntament, però que de cara el pròxim Ple intentarà respondre aquesta 
qüestió. 
 
-El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó, sobre els passos de vianants que 
hi ha a la carretera Rocafort i a la carretera de Calders, diu que estan molt 
despintats i que al vespre no estan suficientment il·luminats. Afegeix també 
que, en el carrer Indústria, quan el semàfor està en vermell, els cotxes que 
volen anar cap al c/ Indústria, si hi ha cotxes aparcats a cada cantó de 
carrer i un cotxe aturat al semàfor, no es pot entrar al carrer i demana com 
s’ha de solucionar això. 
 
-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que el tema de la pintura el 
traslladaran a Diputació perquè són els responsables del seu manteniment. 
Diu que miraran si poden canviar els llums que no il·luminin suficientment, 
amb càrrec a l’apartat de millores. 
En relació al c/ Indústria explica que marcaran l’asfalt i valoraran si és 
necessari un canvi de sentit. Afegeix que aquesta valoració es podria fer en 
la pròxima Comissió de territori, d’aquesta manera, entre tots podrien 
buscar la millor solució. 
 
-El regidor en Roger Genescà i Campí diu que han vist que s’havia presentat 
una instància on es demanava que s’urbanitzés davant de l’edifici situat al 
c/ Sallent 73-75 amb la fermança que el promotor havia dipositat a 
l’Ajuntament. 
 
-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que per poder disposar d’un 
aval és necessari fer diversos processos de caràcter jurídic. Afegeix que 
primer caldrà valorar un projecte de la zona que queda per arreglar, quin 
cost té i si l’aval es pot executar i després es podria fer, d’altra manera 
s’haurà cobrar com a quotes urbanístiques, les quals es cobrarien als 
promotors de l’obra. Quan sapiguem més com està, farem una reunió amb 
els veïns per explicar-los-hi tot el procediment. 
 
-El regidor en Joan Babeli i Shawa demana quina valoració es fa de la 
celebració del cap d’any que es va fer al Pavelló d’Artés. 
 
-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa demana si es refereix al cap 
d’any que va organitzar l’Ateneu popular la Falç al Pavelló d’esports. 
 
-El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que en aquell acte hi va haver un 
coma etílic. 
 
-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que de moment no pot 
dir res perquè no s’ha fet cap valoració. 
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-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que hi va haver aquesta 
incidència com hi pot ser en moltes festes de joves, com pot ser la de Sant 
Joan...Amb la valoració que va fer la Policia Local ja es veu que es pot fer 
una valoració positiva, van dir que hi havia hagut dos casos d’intoxicació 
etílica però que es va parlar amb els pares i es va resoldre el problema. 
 
-El regidor en Joan Babeli i Shawa afegeix que els han dit que els majors de 
18 anys compraven alcohol per als menors i diu que, tot i que la Policia faci 
la seva feina, hi hauria d’haver un major control sobre l’alcohol. 
 
-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que quan es faci la 
valoració i en tingui més informació ja els ho comunicarà, però que tot i així 
no es podia posar un Policia per cada nen. Afegeix que potser també 
s’hauria de parlar de la responsabilitat dels pares que deixen sols a nens de 
14 anys a la festa. 
 
-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que vol fer un aclariment i és que 
l’Ateneu i la CUP no són el mateix. Segons ell, ho diu perquè cada cop que 
es parla de l’Ateneu se’ls mira cap a ells, als membres de la CUP. Diu que 
han sentit rumors que atorguen decisions a la CUP per sobre de l’Equip de 
govern i que això no és cert. 
 
-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que ells també han hagut de 
sortir a explicar aquests tipus de rumors. 
 
-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que estan molt orgullosos de la 
feina que ha fet l’Ateneu durant molts anys. 
Demana també com està el tema de la nova pàgina web. 
 
-La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que demà al matí té una 
reunió amb el responsable de la confecció de la pàgina web i que, en funció 
del que els digui, prendran una decisió. Afegeix que per a ella aquest tema 
també és urgent, que possiblement aviat farà un any que es va fer 
l’encàrrec i que estan al mateix lloc que quan es va parlar d’això per primer 
cop. 
 
-El regidor en Gerard Girbau i Fonts, en relació a les fotos del Regió7, 
demana si les bosses que surten són les mateixes que hi ha al magatzem 
des de fa uns 7 o 8 anys. 
 
-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que sí, que són les 
mateixes. Les han recomptat per assegurar-se que hi fossin totes i que n’hi 
havia una per família. 
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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, 16 de gener de 2014 
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