
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE MAIG DE 2014 
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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 DIPUTACIÓ, ADFS I AJUNTAMENTS 
Vist el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les 
Federacions d’ADF, per a la gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 8 de maig de 2014 i trobat conforme, 
el Ple, per unanimitat, acorda: 
Primer: Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) i les Federacions d’ADF, per a la gestió i l’execució dels Plans del programa 
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals i que són: 

- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
- Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM) 
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 
- Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (PPU) 

pels anys 2014, 2015, 2016 i 2017 i els annexos 1 i 2, de conformitat amb la 
minuta adjunta. 
Segon: Facultar el sr. Alcalde per a la signatura del conveni de cooperació i 
col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Federacions d’ADF, per a la gestió i 
l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals. 
Tercer: Traslladar aquest acord a l’Oficina tècnica de prevenció municipal 
d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona. 
 

3.- APROVACIÓ MOCIÓ PER LA DEFENSA DELS GOVERNS LOCALS 
Seguidament es dóna compte de la Moció presentada per la CUP, que diu el 
següent: 
“Amb el pretext de la crisi econòmica i com a estratègia de gestió d’aquesta, les 
reformes en el món local són a l’ordre del dia i en els darrers mesos tant el govern 
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espanyol com el govern del Principat de Catalunya han mogut fitxa en aquest 
aspecte. El govern espanyol va aprovar al desembre la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) i 
el govern de la Generalitat de Catalunya està tramitant al Parlament el projecte de 
Llei de Governs Locals de Catalunya. Totes dues reformes van en la mateixa línia i 
responen a les mateixes directrius polítiques emanades de la UE i la Troika: tendir a 
l’eliminació de les administracions públiques més properes al ciutadà, per tant, les 
més descentralitzades i menys controlables políticament i fomentar l’externalització 
de serveis fonamentals per posar-los en mans d’empreses que en puguin treure un 
benefici econòmic. 
És molt necessari legislar el camp dels governs locals catalans, ja que la legislació 
que tenim és molt antiga, però fent una aposta seriosa, construïda amb el territori, 
consensuant l’articulat amb els diferents actors i fent un procés de participació 
directa i deliberació dels municipis i comarques. 
Molts Ajuntaments, com el nostre mateix, s’han posicionat clarament en contra de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL) ja aprovada, i estan aprovant la formalització del 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la llei, davant del Tribunal 
Constitucional. Si bé aquest recurs es manifesta en la defensa de l’autonomia local, 
res diu de la sostenibilitat financera, l’estabilitat pressupostària i la suficiència 
financera a la que estan sotmeses les competències municipals, avaluant-les amb 
indicadors estrictament econòmics, fet que també preveu el projecte de llei de 
governs locals de la Generalitat de Catalunya, i que serveix com a element 
decapitador dels serveis públics de proximitat obrint la porta a la privatització i 
centralització de serveis cap a altres administracions superiors. 
El passat mes de novembre, els grups polítics del PSC, PPC, ICV-EUiA, C's i la CUP 
van presentar esmenes a la totalitat, de retorn, al projecte de llei de governs locals 
de la Generalitat de Catalunya, que no van ser acceptades pels vots de CIU i ERC 
en contra. S’evidencia, doncs, una manca de consens general i una clara oposició a 
les reformes que ambdós governs estan proposant. 
Ambdues lleis responen tant al que suposa la retallada dràstica de competències a 
l’àmbit local, basant aquestes en indicadors de control estrictament econòmics, com 
per la seva clara voluntat externalitzadora i privatitzadora. En aquests dos objectius 
estratègics tant la llei espanyola, com la catalana, coincideixen, si bé amb alguns 
matisos.  
L’agressió és tant desproporcionada i de tal envergadura que cal fer servir tots els 
mitjans que tinguem al nostre abast per tal d’aturar aquest procés d’involució 
democràtica tant ràpidament com sigui possible. La presentació del recurs és un 
pas endavant, però per a defensar els nostres governs locals, cal anar més enllà. És 
imprescindible que, a banda del recurs, aflori el debat, es dugui a terme la 
mobilització des del món local i es prengui una dinàmica marcada des de sota i no 
sotmesa a negociacions d’esquena al món local i, per tant, a la població. En el camí 
de la construcció nacional, hem de dur a terme aquest procés de debat sobre 
l'Administració local de forma conjunta amb tots els territoris dels Països 
Catalans, coordinant-nos ajuntaments, grups polítics, associacions municipalistes i 
socials. 
Per tots aquests motius, cal anar molt més enllà del recurs. Cal emplaçar doncs al 
conjunt d’actors polítics i socials dels Països Catalans a desobeir activament la 
reforma espanyola des de cadascun dels Ajuntaments i a no aplicar-ne les 
reformes. Conscients del cost, personal i econòmic que això pot suposar per 
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alcaldes i alcaldesses, però com a única solució per a defensar els nostres governs 
locals. I, a més, emplaçar a treballar perquè la llei catalana, en tràmit parlamentari, 
es replantegi i reconsideri el seu articulat, poder començar de nou i poder construir 
el model de governs local català des de baix, amb la participació i consens de 
municipis i comarques.  
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer. Rebutjar frontalment la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), no només amb 
el recurs davant del tribunal constitucional sinó també amb desobediència, a partir 
de la seva no aplicació, en la mesura del possible, al nostre municipi. 

Segon. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que aturi el tràmit del 
projecte de Llei de governs locals català acceptant així les esmenes a la totalitat ja 
presentades pels grups de l’oposició. Constatant que una llei de governs locals és 
del tot necessària, però que cal reconsiderar el projecte de llei ja que no podem 
perdre grans oportunitats, amb la necessitat de reformular-la i construir-la amb la 
coherència del moment polític i amb el consens de municipis i comarques. 

Tercer. Treballar conjuntament amb la resta de municipis i el Ple del Parlament de 
la Generalitat de Catalunya per a portar el debat sobre la reforma dels governs 
locals als municipis, obrint un procés participatiu real i de debat obert amb la 
ciutadania, liderat des del territori on la nova realitat de l’administració local 
catalana es vagi construint a mesura que també avanci el nostre procés de 
construcció nacional.  

Quart. Per tal d’avançar cap a la construcció nacional dels Països Catalans, realitzar 
aquest procés de debat i participació sobre el món local, de forma conjunta i 
coordinada, amb tots els territoris, cercant el consens entre ajuntaments, grups 
polítics, ciutadania organitzada i associacions municipalistes i socials.  

Cinquè. Realitzar una campanya informativa i de conscienciació sobre les 
regressions democràtiques i en drets socials que suposen aquestes reformes al 
nostre municipi. 

Sisè. Comunicar aquests acords al govern de l’Estat Espanyol, al govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, al govern de la Generalitat 
Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament del País Valencià, del de 
les Illes Balears i a les diferents associacions municipalistes i ciutadanies dels Països 
Catalans.” 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí diu que es va demanar al seu grup si s’hi 
voldrien adherir, però han decidit que no. Afegeix que no hi votaran a favor, però 
tampoc ho faran en contra, s’abstindran, perquè comparteixen una part del que diu 
i recorda que el seu grup va presentar una Moció en la qual manifestaven que 
estaven en contra de la Llei LRSAL. Creu que no són prou coneixedors de la Llei que 
s’està tramitant al Parlament com per decidir res al respecte. Finalment manifesta 
que pensen que el debat ciutadà que s’està produint és positiu, però que en l’escrit 
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també es parla de desobediència i això no els acaba de convèncer. Per tot això, el 
seu grup s’abstindrà. 
 
La Secretària fa l’advertència pel que fa a l’apartat primer de l’anterior Moció, en el 
sentit que el principi de legalitat ha d’inspirar les actuacions de les administracions 
públiques i per tant de l’administració local. L’article 6è de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local determina: “les entitats locals 
actuen d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització i coordinació amb 
sotmetiment ple a la llei i al dret”. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Moció:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, , n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest 
Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. 
Camprubí i Salvó, en Joan Babeli i Shawa i na M. Àngels Crusellas Serra. 
Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions, per majoria queda aprovada 
l’anterior Moció. 
 

4.- APROVACIÓ PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA DEL CENTRE CÍVIC 
DEL PARC DE CAN CRUSELLAS 
Vist el Projecte d’obra ordinària: “ACTUACIONS DE MILLORA DEL CENTRE CÍVIC 
DEL PARC DE CAN CRUSELLAS”, redactat per l’enginyer tècnic industrial n’Efrén 
Planes Gené, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar   inicialment    el  Projecte d’obra ordinària “ACTUACIONS DE 
MILLORA DEL CENTRE CÍVIC DEL PARC DE CAN CRUSELLAS”, amb un pressupost 
de contracta de seixanta-nou mil quaranta euros amb dotze cèntims (69.040,12 €) 
IVA no inclòs, redactat per l’enginyer tècnic industrial n’Efrén Planes Gené. 
Segon.- Exposar-lo al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d'anuncis de la 
Corporació i pàgina web municipal, pel termini de trenta dies, per a la presentació 
de reclamacions i/o suggeriments que seran resoltes per la Corporació, en el 
supòsit de no presentar-se reclamacions l’aprovació esdevindrà definitiva. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que “tot i que estem d’acord en que es 
facin reformes al Centre Cívic, creiem que el projecte que porten avui per la seva 
aprovació presenta greus mancances que fan que no hi podem donar suport.  
Tots som coneixedors que el Centre Cívic està majoritàriament utilitzat per l’Esplai 
Artesenc de l’Amistat. Aquest fet ha produït que a través de diverses reunions, tal 
com ens han fet saber, l’Equip de Govern s’hagi compromès a que la totalitat de 
l’edifici acabi sent per a l’entitat. Fet que celebrem. 
Per aquest motiu, creiem que aquest projecte hauria d’haver estat consensuat per 
l’entitat en qüestió. Segons ens han fet saber desconeixien que s’aprovés aquest 
projecte.  
Creiem que aquest projecte, que hem vist fa escassos dies, no s’ha treballat amb 
l’oposició, almenys amb nosaltres. Ens hauria agradat que les modificacions que es 
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pretenen fer no condicionessin una futura ampliació del Centre Cívic com ho fa 
l’escala, i que responguessin a les necessitats reals de l’entitat.  
També hem trobat a faltar un treball previ sobre l’ús que es vol donar a la 
instal·lació per poder dimensionar correctament l’escala de seguretat i saber 
l’aforament que tindrà l’edifici.   
Per aquests motius, el nostre grup hi votarà en contra. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que ja fa temps es va parlar d’aquest 
projecte amb l’Esplai de l’Amistat. Afegeix que creu que les coses s’han fet 
correctament, que es va parlar amb els membres de la Junta i se’ls va ensenyar el 
projecte. El que no s’ha variat gens en el projecte són les mesures de seguretat que 
s’han de prendre ni el pressupost. Les mesures serviran per augmentar la seguretat 
de l’edifici i de la gent que en farà ús. Diu que s’ha parlat d’aquest tema en 
diferents comissions de territori i afegeix que el projecte finalitzat ja fa unes dues 
setmanes que el tenim aquí. Ara és important aprovar-lo el més aviat possible 
perquè va vinculat a un canvi de destí d’una subvenció que ens havia atorgat la 
Generalitat i que feia referència al Torrent. 
En relació als altres projectes diu que sempre els han mostrat a tots els grups 
polítics per tal que hi poguessin fer les aportacions que es consideressin oportunes i 
recorda que quan es tracta d’obres menors, la normativa diu que es poden aprovar 
per Junta de Govern. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que tot i ser legal, el seu grup creu que 
seria positiu que tots els projectes passessin per Ple. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que tot i que s’aprovin per la Junta de 
Govern, en donaran compte al Ple. 
 
El regidor en Josep M. Camprubí i Salvo explica que se’ls va dir que s’ensorraven 
dues habitacions però que no s’ha buscat cap alternativa de lloc per col·locar tot el 
que hi havia en aquestes habitacions. Afegeix que el president de l’entitat ha enviat 
molts correus electrònics a la regidora d’urbanisme per parlar i encara no ha rebut 
cap resposta. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que no li consta haver rebut cap 
missatge però que el passat dimarts va parlar amb el president de l’Esplai de 
l’Amistat i no va pas comentar que li hagués enviat correus. De tota manera, diu 
que tornarà a revisar el correu per veure si és que no l’ha vist. Afegeix que el 
responsable d’aquest projecte va parlar amb el president i altres representants de 
l’Esplai de l’Amistat i que va ser l’entitat qui va proposar de treure aquelles 
habitacions. Va ser una proposta de l’Esplai perquè volien un espai més quadrat. 
Pel que fa al projecte de l’Escorxador, s’ha fet la reunió participativa amb les 
entitats i s’ha donat el termini d’un mes per si alguna entitat volia fer alguna 
aportació. També convida al regidor sr. Camprubí a una reunió que es va convocar 
en l’última Comissió informativa per tractar aquest tema la pròxima setmana. 
 
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 
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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, na Josefa Montañola Cortina, en Josep 
M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 vots en contra, per majoria queda aprovada 
l’anterior Acord. 
 

5.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA 
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA 
Vist el projecte d’estatuts  de l’Associació  de Municipis Catalans  per a la recollida 
selectiva porta a porta 
Atès que la finalitat de l’associació  és la de  promoure en l’àmbit de la gestió de 
residus a Catalunya el model de recollida selectiva anomenat “ porta a porta” , 
entenent que aquest és plenament compatible  amb els principis de prevenció de la 
contaminació  i de minimització de residus, es proposa al Ple  de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva 
“porta a porta”, que es constitueix amb la finalitat de promoure en l’àmbit de la 
gestió de residus a Catalunya el model de recollida selectiva anomenat “porta a 
porta”. 
Segon- Aprovar els estatuts que consten a l’expedient, pels quals s’ha de regir 
aquesta Associació. 
Tercer.- Nomenar representant del municipi d’Artés en l’Associació a l’Alcalde en 
Josep Candàliga i Freixa. 
Quart.-  Adherir-se a l’Acord marc i aprovar la signatura del conveni de 
col.laboració entre l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva 
porta a porta i l’Ajuntament d’Artés per l’establiment de l’Acord marc en la 
prestació del servei de compra conjunta de bosses i fundes compostables entre els 
membres de l’Associació PaP. 
Cinquè..-  Facultar a l’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa  per signar la 
documentació necessària per al compliment dels anteriors acords.  
Sisè.- Traslladar aquest acord  i trametre la sol.licitud  d’adhesió a l’Assemblea 
constitutiva de l’Associació  de Municipis Catalans per la recollida selectiva porta a 
porta. 
 
Se sotmet a votació l’anterior acord:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 
Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 
Gerard Girbau i Fonts. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. 
Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria queda aprovada 
l’anterior acord. 
 

6.- APROVACIÓ SOL·LICITUD CANVI DE DESTÍ PUOSC 2012 

 
 7 



Vist que en l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya hi ha inclosa 
l’obra: Consolidació de la base del col·lector del torrent amb una subvenció de 
236.231,86 euros sobre un pressupost de licitació de  416.895,68 euros. 
Atès que una vegada adjudicada l’obra per un import de 266.361,54 euros i davant 
la important baixa obtinguda es creu convenient portar a terme dues actuacions del 
tot necessàries: Millora de l’edifici de l’antic escorxador i millora del centre cívic del 
parc de can Crusellas, la justificació de les quals  queda  acreditada en l’ informe 
que s’adjunta a la present proposta. 
Atès el  que disposa la base  quarta d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2008-2012, es  creu necessari  demanar un canvi de 
destinació de part de la subvenció atorgada  per l’actuació: Consolidació de  la base 
del col·lector del torrent a les dues actuacions assenyalades ja que l’Ajuntament no 
disposa , en aquest moments,  de recursos suficients per a fer front  a la totalitat 
de la despesa de les noves actuacions proposades. 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals  de la 
Generalitat de Catalunya que autoritzi  un canvi de destí parcial de la subvenció 
atorgada en el PUOSC 2012  a l’obra:  Consolidació de la base del col·lector del 
torrent per destinar-la a les obres: Millora de l’edifici de l’antic escorxador i millora 
del centre cívic del parc de Can Crusellas, segons el següent detall: 

 
I aprovar la documentació  adjunta. 
Segon.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que en aquest cas estan d’acord 
que es vulguin aprofitar aquests diners i que per tant es demani un canvi de destí 
però no coincideixen amb la proposta de canvi que fa l’Equip de Govern ja que no 
comparteixen ni la proposta de Can Crusellas ni de l’Escorxador i és per aquest 
motiu que no hi poden donar suport, sí que estarien d’acord amb una millora de 
l’eficiència energètica, o bé algun altre projecte com pot ser la reforma de la plaça 
Sant Pelegrí. Per tot això el seu vot serà en contra. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que aquestes són les obres que tenien 
previstes per al 2014 i que ja n’havien parlat amb tots els regidors. 
 
La regidora na M. Àngels explica que un projecte sobre eficiència energètica 
s’hauria hagut de definir i el canvi de destí era urgent. 
 
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. 

Import total Subvenció  
PUOSC Import total Subvenció  

PUOSC % PUOSC 
Consolidació torrent soterrat 416.895,68 €   236.231,86 €   266.361,54 €   151.798,73€   56,99% 
Millora Centre Cívic Can Crusellas -  €               -  €               83.538,55 €      50.123,13 €      60,00% 
Millora antic escorxador -  €               -  €               100.000,00 €      34.310,00 €      34,31% 
SUMA 236.231,86 €   236.231,86 €   

Inicial Proposta canvi destinació 
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En contra: En Roger Genescà i Campí, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. 
Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 vots en contra, per majoria queda aprovada 
l’anterior acord. 
 

7.- APROVACIÓ INICIAL ROM 
Vista la proposta de Reglament Orgànic Municipal, elaborat per la Comissió 
nomenada amb aquesta finalitat . 
Atès allò que disposen els articles 60 i següents del ROAS, se sotmet a l’aprovació 
del Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal d’Artés. 
Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments. 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa agraeix i felicita a tota la comissió per la 
dedicació en l’elaboració d’aquest reglament. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí felicita les persones que han participat en 
aquest grup de treball i els agraeix la dedicació en portar endavant  aquest 
projecte. Diu que potser, a vegades, els mateixos grups polítics no els ho han posat 
fàcil, però pensen que el seu treball que han fet és prou bo i per tant el seu grup hi 
donarà suport. També diu que cal destacar la millora participativa que representarà 
el ROM. Així mateix li agradaria que les entitats utilitzessin els nous drets que 
tindran amb aquest nou reglament i, finalment, diu que el seu grup serà afirmatiu. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica el perquè del SÍ crític del seu grup a 
l'aprovació del ROM: 
“L'aprovació d'un nou ROM ha estat la nostra il·lusió des del primer dia de la 
legislatura. Ens il·lusionaria l'aprovació d'un ROM que esdevingués una eina per a la 
renovació democràtica del funcionament de l'Ajuntament d'Artés, un ROM que 
propiciï i faciliti la participació ciutadana molt més enllà de les reunions 
informatives, i de les cares enquestes a través d'Internet, que es poden fer amb un 
senzill document de “Doodle”. 
Com que enteníem (i entenem) que un nou ROM podia ser l'eina que ens permetria 
una forma de treball a l'Ajuntament més transversal, més participativa i no tant 
jeràrquica; com que pensàvem que aconseguiríem posar mínimament a la pràctica 
allò del repartiment del treball i de la participació ciutadana, que tots els grups 
municipals prediquem, però que tant pocs apliquem; com que crèiem i creiem en 
tot això, hem participat en totes i cadascuna de les comissions o grups de treball 
que s'han format. 
I especialment en la comissió del ROM, tant bon punt vam ser informats de la seva 
existència. Fins i tot vàrem demanar que també hi fos present el grup de CiU, per 
completar la representació dels grups municipals. 
Des del convenciment que les decisions preses a les comissions de treball, 
formades per representants dels grups polítics, serien decisives i vinculants, o 
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executives, digueu-n'hi com vulgueu, vam aportar-hi la nostra feina i dedicació, 
amb totes les idees i energia que teníem des de la primera reunió. 
Durant aquests dos anys de feina, reunió rere reunió, redactant article per article 
un extens ROM, ja hi va haver força discrepàncies entre grups per aprovar uns 
textos o uns altres. Aquestes discrepàncies s'anaven polint article per article, punt 
per punt, fins al consens. A vegades, no va caldre ni votació. I fins i tot hi va haver 
rectificacions de textos que ja s'havien consensuat, però que no passaven "la 
censura" d'algun grup municipal. 
Dit tot això, entenem, però hem de deixar ben clar, que el marc legal ens ha 
impedit anar més enllà, i sabem que la plena aplicació d'un ROM de participació, i 
repartiment del treball, només depèn de la voluntat política. La voluntat política de 
crear els grups de treball, consells d'àrea, comissions, consells sectorials, de poble, 
etc, que aquest ROM detalla però que no obliga. 
L'actual ROM tampoc ens obligava a participar en els grups de treball i bé que ho 
hem fet. 
El que no entenem és la falta de coherència entre voler fer un ROM participatiu i no 
creure's la comissió que l'elabora. 
La feina dels representants dels grups municipals a la comissió del ROM ha acabat 
passant pel sedàs dels regidors, en varies ocasions, i per tant aquesta feina ha 
estat feta en va. 
Nosaltres votarem Sí a l'aprovació del ROM, esperant i desitjant que la voluntat 
política a l'hora d'aplicar-lo sigui més gran que la voluntat política hi ha hagut per 
redactar-lo.” 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra dóna les gràcies a tota la gent que ha 
participat en el grup de treball del ROM des del seu origen. El seu grup pensa que 
és un pas important en la participació i segurament el text d’aquest ROM ajunta 
també diferents tendències i intenta coordinar diferents voluntats de diferents 
tendències, tot i això recorda que, a vegades, hi ha lleis superiors que estructuren 
moltes funcions dels òrgans i que no permeten segons quines estructures.  El text 
ha sigut revisat per un jurista extern de l’Ajuntament i també pels serveis jurídics 
municipals. En el redactat final es va intentar que ens poguéssim posar d’acord tots 
els grups i això vol dir que segurament tots haurem hagut de renunciar a algunes 
coses i d’aquesta manera s’ha arribat a un document de consens, és un document 
que fa un pas endavant i que esperem que les instàncies superiors ens el donin per 
bo. 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que l’objectiu d’aquest nou reglament 
és facilitar que la ciutadania pugui participar al màxim. És una eina de treballa per 
marcar les directrius. 
 
El Ple, per unanimitat i per tant amb el quòrum de majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació, va aprovar l’anterior acord. 
 

8.- APROVACIÓ MOCIÓ  PER A LA CREACIÓ D’UNA XARXA D’HORTS 
 SOCIALS 
El grup de la CUP presenta al Ple la següent Moció: 
“La creació d'una xarxa d’horts socials és una oportunitat de dur a terme polítiques 
de millora de la situació econòmica que vivim, que al mateix temps fomentin la 
participació de la ciutadania i els valors de l’ecologia. També aporten valors 
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pedagògics, terapèutics i socials, i poden ser una via d’autoabastiment que es pot 
potenciar entre els col·lectius d’aturats o persones amb pocs ingressos o amb risc 
d’exclusió social. 
El lleure productiu és una alternativa al lleure de consum. En el cas de l’hort, la 
persona s’esplaia cultivant, representant una activitat de baix cost o fins i tot 
rendible per a qui la practica. A més, és una manera d’obtenir uns aliments d’alt 
valor nutritiu (hortalisses riques en minerals i vitamines) i sanitari (si es cultiven 
amb el mètode ecològic), amb l’afegit de la qualitat que posseeixen per ser de 
temporada i de producció́ local, i per l’estalvi energètic del circuit més curt possible 
(producció́ per l’autoconsum). Actualment, el col·lectiu d’homes jubilats encapçala 
la pràctica de l’horticultura del lleure, el que demostra que es tracta d’una proposta 
molt adient per fomentar la jubilació activa, tot i que cal trencar amb la divisió de 
gènere existent.  
Altres municipis, com ara Navarcles, Súria, Berga, Torelló, Banyoles, Vic o Vilanova 
i la Geltrú, han dut a terme experiències de reconversió d’espais urbans, 
urbanitzables o rústics en horts socials, que han tingut una gran acceptació per part 
de la ciutadania. Els horts socials contribueixen a generar activitat en espais en 
desús, habitualment en un entorn proper al lloc de residència, creant comunitat, 
alhora que són un element de potenciació dels productes ecològics i de proximitat. 
Es tracta, en definitiva, d'un model de desenvolupament sostenible i respectuós 
amb el territori amb un alt valor social per a moltes persones i col·lectius; que es 
contraposa amb el model de progrés capitalista. 
Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’aprovació dels següents acords: 
Primer. La creació́ per acord de Ple d'una Comissió́ d'Horts Socials formada per 
representants dels diferents grups municipals representats a l'Ajuntament, tècnics o 
tècniques municipals de les àrees afectades per aquest projecte (treballant 
transversalment), associacions interessades en participar en la xarxa ( les 
comunitats de regants, la cooperativa de consum, etc), i persones interessades a 
títol individual. En aquests dos últims casos, els i les membres inicials de la 
Comissió́ determinaran i treballaran per ampliar la participació́ ciutadana al màxim 
nombre d'entitats i ciutadanes, per tal d'incorporar-les a la Comissió́.  
Segon. La Comissió́ estudiarà̀ la creació́ d'una xarxa d'horts socials (estat actual de 
l'horticultura al municipi, ubicació́, gestió dels horts existents no conreats, cost 
econòmic, formació́ tècnica, mercat local, fórmules de protecció́ dels espais de 
cultiu, gestió́ del projecte, reglament de funcionament o altres qüestions que la 
Comissió́ cregui oportunes) i haurà ̀d'emetre un Informe inicial, que posteriorment 
haurà̀ de ser aprovat per Ple.  
Tercer. L’ajuntament promourà̀ programes d’"horts socials" encaminats a la 
inserció́ laboral i inclusió́ social a fi de que l’autoconsum pugui representar un 
alleugeriment de la seva situació́ econòmica i la formació una nova estratègia per 
millorar les seves capacitats.  
Quart. Un condicionant a totes aquestes experiències serà̀ la prohibició́ estricta 
d’utilitzar agroquímics de síntesi, tan pesticides, herbicides com fertilitzants, i es 
promouran les pràctiques agroecològiques. En l’ús de l’aigua es cuidarà ̀que no se’n 
malgasti, promovent la utilització́ d’aigües pluvials, subterrànies o regenerades com 
a alternativa a l’aigua de xarxa.” 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí explica que tot i que estan d’acord en què els 
horts d’Artés puguin ser utilitzats i que creuen que, des d’un punt de vista social, 
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pot ser molt positiu, el seu grup no hi acabarà de donar suport sinó que s’abstindrà 
perquè es pugui tirar endavant però creuen que hi ha alguns punts que són una 
mica difícil de complir i que poden ocasionar algun problema. Recorda que en tema 
de pesticides hi ha productes difícils de substituir i diu que ells creuen que hauria de 
ser més obert, no tan restrictiu i recorda que es pot veure el resultat en les voreres 
on s’ha deixat d’utilitzar aquests productes. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que el fet de no utilitzar productes pot 
afectar als que sí, però que els que en fan servir estan afectant a tota la societat. 
Pel que fa al verd de les voreres, opina que segurament és millor això que utilitzar 
segons quins productes. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que el verd de les voreres no és 
culpa dels productes que s’utilitzen sinó que la brigada no té els suficients efectius 
per realitzar totes les tasques que tenen encomanades. 
 
Se sotmet a votació l’anterior Moció:   
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 
Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 
Gerard Girbau i Fonts. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. 
Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria queda aprovada 
l’anterior Moció. 
 
 

9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC CASAL D’ESTIU 
Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per la regidora de cultura, 
que diu el següent: 
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 28 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES COLÒNIES  MUNICIPALS  

Atès que des de l’Ajuntament d’Artés, s’organitza el casal d’estiu al municipi per 
nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Des de la regidoria de joventut es proposa modificar el preu públic per a aquestes 
activitats. 
Vist l’article 127 en relació amb l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com la resta 
de disposicions legals aplicables. 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb allò establert a l’article 127 en relació amb 
l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, la modificació de l’article 4.2 del preu públic per 
la prestació del servei del Casal d’estiu que a continuació es detalla: 

Taller d’arqueologia: 
- 87 € 
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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. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si, havent-hi una comissió del Museu, 
podrien les mateixes persones de la comissió portar a terme aquest Casal. 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que van parlar de la possibilitat 
que els dirigents del camp de treball no fossin pròpiament arqueòlegs, però el fet 
que sigui un camp de treball oficial fa que els responsables hagin de ser titulats.  
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 
 
 

10.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN I DECRETS 
Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 
d’abril, sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats 
des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern núm. 19/2014. 
 
 

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
A continuació, i per unanimitat, s’acorda incorporar a l’ordre del dia el següent 
assumpte: 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS CONSISTENTS EN LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ, 
PUBLICADES SEGONS RESOLUCIÓ TES/898/2014 PER AL PROJECTE 
"ACTUACIONS A LA LLERA DE LA RIERA MALRUBÍ AL SEU PAS PEL TERME 
MUNICIPAL D’ARTÉS" I SOL·LICITUD SUBVENCIÓ. 
Vist que en data 29 d'abril de 2014 s'ha publicat al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya la resolució TES/898/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de 
construcció i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 
Vist que l'Ajuntament d’Artés, a través de les regidories d’Urbanisme, Serveis i Medi 
ambient està interessat en la  realització  d'actuacions de conservació i 
manteniment de les lleres públiques en trams urbans, concretament, en el 
condicionament i millora de la llera de la riera Malrubí al seu pas pel terme 
municipal d’Artés. És important fer tasques de bon manteniment d’aquesta zona 
amb el desbrossament de vegetació, conservant les espècies autòctones de 
vegetació de ribera i eliminant les especies invasores, l’arbrat tombat i restes de 
troncs creuats. 
Vist que a l'annex de la resolució figuren les bases reguladores de la subvenció, les 
quals en el punt 3.2.b) fan menció com a requisit de la sol·licitud, l'acord del Ple de 
l'Ajuntament d’Artés pel qual es manifesta l'acceptació de les bases de la 
convocatòria esmentada. 
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Atès l’informe tècnic emès pels serveis econòmics, en el qual es valoren 
econòmicament en 7.754,89 € IVA inclòs les actuacions previstes en la llera de la 
riera Malrubí i consistents en el manteniment d’aquesta zona. 
Atès que aquestes tasques consistiran en el desbrossament de vegetació, 
conservant les espècies autòctones de vegetació de ribera i eliminant les especies 
invasores, l’arbrat tombat i restes de troncs creuats. 
Atès que es disposa de reserva de crèdit per a realitzar-la, d'import 1.550,98 €, de 
la partida pressupostària 171.21002. 
Es proposa al Ple l'adopció de l'ACORDS següents: 
Primer.- Acordar l'acceptació de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment 
de lleres públiques en tram urbà, aprovades mitjançant la Resolució del Director de 
l'Agència Catalana de l'Aigua de data 11 d'abril de 2014, i que ha estat publicada 
juntament amb les referides bases al DOGC número 6612, de 29 d'abril de 2014, 
per tal que l'Ajuntament d’Artés pugui procedir a la sol·licitud de les subvencions 
esmentades per al projecte ACTUACIONS A LA LLERA DE LA RIERA MALRUBÍ AL 
SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL D’ARTÉS, amb un pressupost de 7.754,89 euros 
(IVA inclòs). 
Segon.- Aprovar la concurrència per part de l'Ajuntament d’Artés en la 
convocatòria de subvencions aprovades mitjançant la Resolució del Director de 
l'Agència Catalana de l'Aigua de data 11 d'abril de 2014, publicada juntament amb 
les referides bases al DOGC número 6612, de 29 d'abril de 2014, a fi i efecte de dur 
a terme el manteniment de la llera de la riera Malrubí, d’acord amb el projecte 
d’ACTUACIONS A LA LLERA DE LA RIERA MALRUBÍ AL SEU PAS PEL TERME 
MUNICIPAL D’ARTÉS i sol·licitar una subvenció per un import de 6.203,91. 
Tercer.- Notificar els acords anteriors a l'Agència Catalana de l'Aigua. 
El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 
 

12.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí, diu que “fa uns dies vam demanar els 
informes de l’assistent social per comprovar el desenvolupament de l’entrega de 
Vals d’Aliments a les famílies que més ho necessiten. En aquest sentit hem vist que 
les ajudes serveixen per comprar menjar per prop de 200 artesencs que cada mes. 
Aquest nombre, més enllà de fer-nos adonar més encara d’aquesta trista realitat, 
ens ha servit per dimensionar la inversió que es fa des de l’Ajuntament.  
Com ja vam alertar, la partida de serveis socials que va associada als vals 
d’aliments està pràcticament esgotada. Tal com està el mes vinent no es podrà fer 
els vals d’aliments. Creiem que en aquest ple s’hauria d’haver aprovat algun 
expedient modificatiu per poder anar tranquils.  
El passat ple quan vam alertar d’aquest fet, va semblar que dèiem una bajanada, 
que com podíem pensar que es deixaria sense vals per menjar a totes aquestes 
famílies. Nosaltres en aquell moment vam dir que no dubtavem que es trobaria 
solució, el mateix que pensem ara.  
Però avui ens han fet arribar els últims acords per junta de govern, on hem vist que 
afectivament aquest mes s’ha aprovat el val d’aliments per a 172 persones. Una 
decisió que evidentment compartim.  
Però avui també ens hem adonat d’un altre fet: 
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Hem vist que repassant els últims acords, ens falta la d’abril. I hem suposat que 
era un error. Però ens han dit que no, que l’abril no s’havia aprovat. Creiem que hi 
ha una explicació, i per això, abans de pensar malament volem demanar a la 
regidora de Serveis Socials si ens ho pot aclarir.  
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que no es tracta de cap error, que 
l’entrega de març es va fer el 20 de març. Diu que hi va haver un problema amb 
alguns productes que compraven algunes famílies que, des d’aquí, no es consideren 
de primera necessitat. Això va fer que s’hagués de revisar tiquet per tiquet i família 
per família. Ara ja està resolt i podeu tenir la seguretat que cap família quedarà 
sense ajut. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que s’estan revisant i analitzant tots 
els consums i que aquest és un treball tècnic i que no es fa per penalitzar a ningú. 
Afegeix que el que es vol és fer un ús responsable dels recursos i explica que Artés 
destina una mitjana de 4.000 euros mensuals en aliments i que municipis com 
Sallent, amb molts més habitants, aporta 6.000 euros a l’any, Navarcles 6.800 
euros a l’any i Santpedor 12.000 euros a l’any, tot i que cal tenir en compte que 
cada municipi té unes característiques diferents. Diu que si cal que Artés destini 
4.000 euros, s’ha de fer i ja es va dir que si calia utilitzar romanent de crèdit per a 
aquestes partides es faria. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí vol que quedi clar que hi ha 22 famílies sense 
cap ingrés i que se suposa que és molt important el val que reben de l’Ajuntament i 
vol que també quedi clar que aquest any hi ha un mes que no l’hauran rebut. 
 
La regidora M. Àngels Crusellas i Serra demana al regidor sr. Genescà que es miri 
els papers i veurà que entre entrega i entrega els intervals són de 5 setmanes, 4 
setmanes, 5 o 6 setmanes i constatarà que del 22 de març al 5 de maig no hi ha 
dos mesos, sinó 6 setmanes entre entrega i entrega. Finalment diu que en l’anterior 
legislatura els vals es donaven cada 8 setmanes. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí creu que la situació no era la mateixa, la 
situació actual no s’havia donat mai. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que la situació d’una família sense 
ingressos és la mateixa ara que en l’anterior legislatura. 
 
El regidor en Josep M. Camprubí i Salvo exposa que “l’arribada del bon temps, 
sempre va lligat a casa nostra amb el risc de patir algun incendi forestal. Sense 
anar més lluny, fa poc més d’una setmana, a Avinyó es va declarar un petit incendi 
forestal. Voldríem demanar que s’està fent des de la regidoria de protecció civil per 
poder estar en condicions de fer front al foc i permetre la seguretat de la 
ciutadania.  
-Temps enrere vam demanar de que es fes una franja de seguretat a l’entorn del 
polígon industrial, com està? 
-S’han fet reunions amb l’ADF per poder coordinar les tasques dels voluntaris? Quin 
sistema d’avisos es fa servir? 
-S’ha invertit des de l’Ajuntament en comprar equips de protecció personal per els 
membres de l’ADF? Guants, frontals, mascares...” 
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L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que, desgraciadament, els incendis van 
molt lligats a la pluja. Explica que s’està anant a les reunions de l’ADF i que pel que 
fa als voluntaris cada cop se’ls deixa anar menys al foc i s’està potenciant que els 
voluntaris facin més tasques de suport i de no anar a l’incendi. També diu que des 
de l’ADF de Pla de Bages s’està seguint fent la formació que es feia cada any. 
També s’ha parlat amb la Diputació per fer la revisió del Pla i també amb els 
responsables d’Artés de l’ADF. Afegeix que a finals de mes és prevista una reunió 
amb els cossos de seguretat de la comarca. 
Pel que fa al Polígon es farà una neteja de l’entorn i si cal es revisarà els 
perímetres.  
 
El regidor en Josep M. Camprubí i Salvo diu que “tenim entès que els lavabos del 
Centre Cívic, els que s’accedeix des de dins al bar, s’han tancat amb clau. Ens 
agradaria saber per quin motiu? 
Creiem que aquests lavabos fan un servei públic a la gent usuària del Parc, i al 
tancar-se amb clau, pot fer que algunes persones es puguin sentir malament al 
demanar la clau, si no han consumit res. És per això que demanem que, fins que no 
hi hagi un lavabo alternatiu, estiguin oberts.” 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que desconeixia aquest fet, però que ja 
parlaran amb el responsable del Centre Cívic. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que “fa uns mesos vam demanar si es 
faria el manteniment de la gespa del camp de futbol, que consisteix bàsicament en 
netejar el cautxú i reposar-ne,  i ens van dir que tenien previst de fer-ho. Pel que 
sabem encara no s’ha fet i volem demanar quan es farà.” 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que es van demanar 3 
pressupostos però que quan els van tenir van veure que no es podien comparar i 
llavors van optar per demanar-ne 3 més només de la feina que es sol·licitava. Ara 
ja han arribat i només falta valorar els imports. Si tot va bé, es creu que el mes 
vinent es podran iniciar els treballs de manteniment. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que “volem demanar que la Remodelació 
de la Plaça Sant Pelegrí no es faci fins ben passat l’estiu, tal com van demanar els 
veïns. És una plaça molt utilitzada per la canalla especialment a l’estiu. Per aquest 
motiu és millor fer les obres en el moment en que no sigui tan utilitzada. Aprofitem 
per comentar que el carrer Pedrera, situat al costat de la Plaça, ha patit un 
enfonsament de l’asfalt fa un parell de dies. Segurament ocasionat pel constant pas 
de camions i maquinària pesada. Fa uns quants mesos els veïns de la Pl. Catalunya 
a través d’una instància ja van alertar que el pas continuat dels camions fruit de 
diverses obres que fa l’ajuntament acabaria amb l’enfonsament. Malauradament 
hem tingut de veure com passava. És per això que demanem que es deixi de 
passar amb maquinària pesada pel carrer Pedrera i es procedeixi a la reparació del 
forat així com s’inspeccioni la resta de carrer per evitar un altre enfonsament.” 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que els tècnics han anat a veure 
l’enfonsament del c/ de la Pedrera, hauran de fer un anàlisi per veure quin és el 
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problema i després s’actuarà. Es farà un arranjament provisional i després ja 
s’arreglarà definitivament quan es faci la pl. Catalunya. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el projecte ja està aprovat i que 
ara es troba en exposició pública, segurament l’inci serà més enllà de l’estiu. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que “volem demanar si ens poden fer arribar 
els últims 4 contractes de seguretat de la Fira d’Artés. Ens han comentat alguns 
expositors que aquest any s’ha estalviat en aquest apartat i s’ha notat. Ens han 
comentat que algun cotxe de l’empresa Autosuministres Motor va resultar ratllat. 
Ens agradaria saber si tenen constància d’aquest fet, i en cas que sigui que no, es 
posin en contacte amb l’empresa per verificar, si tal com ens han dit, es van veure 
afectats i posar-se a disposició per solucionar-ho a través de l’assegurança que hi 
ha per aquests casos.  
Creiem que l’Ajuntament no pot escatimar en la qualitat de la seguretat i ha de 
donar confiança als expositors en aquest sentit.” 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que en van tenir coneixement el 
mateix dia de la fira, i la tècnica i ella van parlar amb els afectats. Afegeix que 
l’assegurança de la fira no cobreix el material exposat, el que s’assegura són els 
cotxes de rally. Pel que fa al contracte de seguretat ja els el faran arribar. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa afegeix que “seguint amb la Fira, els fem arribar 
un comentari que ens han fet, en el sentit que els lavabos portàtils no estaven prou 
ben distribuïts.” 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que ho traslladarà a la Comissió de 
la Fira per parlar-ne. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina diu que “ens han comentat que l’Escola 
Bressol ha realitzat una enquesta per saber el parer de canviar l’horari a intensiu. 
Volem demanar que ens expliquin com ha anat i si el resultat és vinculant. 
Nosaltres creiem que no hauria d’afectar en aquest curs, ja que pot haver-hi alguns 
pares que es vegin afectats pels canvis i demana quant començarà en cas que es 
vulgui fer?” 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que va ser una qüestió interna de 
l’Escola, que va ser un assumpte entre el professorat i els pares. Es va fer una 
enquesta demanant com es veia la possibilitat d’un horari intensiu. Quan es van 
comptar els vots en el Consell Escolar, va sortir que el pròxim mes de Juliol es farà 
jornada intensiva. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana com ho hauran de fer els pares 
que no els vagi bé. 

 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana si se’ls pot informar sobre la legalitat 
d’aquest canvi, ja que es tracta d’un canvi de condicions. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup entén que la regidoria té 
responsabilitat sobre el canvi dels horaris i que no veuen bé delegar un tema 
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d’horaris als professors no ho veuen bé. Creuen que és treure’s de sobre una 
responsabilitat  que li pertoca com a regidora. 
 
La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa li respon que si vol pot parlar d’aquest 
tema amb la directora. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que la qüestió és si és legal o no. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina, en relació a la Moció sobre els bancs i altres 
qüestions d’habitatge, demana si ja s’ha parlat amb Diputació i si ja s’ha iniciat 
algun tràmit en relació a les sancions als pisos buits dels bancs. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que van explicar a Diputació els 
passos i reunions que s’havien fet fins el moment i van dir-nos que el Pla 
d’Habitatge no el veien adequat per Artés i van dir-nos que estudiarien què podien 
fer. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que ja hi ha prevista una reunió amb 
el suport tècnic per ajudar-nos a buscar el perfil de persona adequat per 
encarregar-se d’aquest tema. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que s’està a punt de signar un 
conveni marc entre les caixes i la Generalitat perquè els pisos de les Caixes els 
passi a gestionar la Generalitat. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana com està el tema de l’exempció de 
l’IBI dels immobles de l’església i si s’ha reclamat dels immobles d’Artés. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que creu que està fet, que en principi 
ja està enviada la petició. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana si es va utilitzar la sala 2 de Gener  
per a la celebració dels 100 anys a Artés de les Siervas de la Pasión, i si havien 
abonat la quota corresponent. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que aquesta festa es va organitzar per 
tres o quatre bandes, per un cantó hi havia la Fundació del Patronat de la Caritat, 
per una altra part l’Artesenc i a nosaltres se’ns va demanar si volíem col·laborar en 
alguna cosa. Ens vam comprometre a deixar-los l’espai i fer-nos càrrec de la 
neteja, ja que es tractava d’un fet excepcional: 100 anys a Artés i com que es 
tractava d’unes persones que han treballat sempre en el voluntariat.  
 
  
 
L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta 
acta. 
 
La Secretària,         Vist i plau 
       L’Alcalde,  
 

 
 18 



 
 
Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 
 
Artés, 15 de maig de 2014 
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