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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 MOCIÓ PER A LA SANCIÓ DELS IMMOBLES 
PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D’ENTITATS 
FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES 
Es dóna compte de la Moció presentada per la CUP i subscrita per tots els 
grups polítics, que diu el següent: 
“L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de 
persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden 
cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a 
milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o 
del lloguer de la seva llar. 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat 
Espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret 
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a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, 
precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial. 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins 
setembre 2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions 
hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat 
pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la 
banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per 
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments 
d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat 
Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions 
hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General 
del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que 
constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com 
denuncia l'informe Emergencia Habitacional en el estado español , elaborat 
per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que 
l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% 
del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal 
d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient 
- menys d'un 2% de l'habitatge existent -. 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en 
primera instància el impacte social d' aquesta situació, en tant que les més 
properes a la ciutadania. 
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la 
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el 
grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi. 

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la 
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que 
acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors 
principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests 
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, 
es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a 
elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus 
inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges 
destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social 
que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el 
dret de propietat. 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, 
rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern 
de l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i 
del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). 
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir 
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les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts 
d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social. 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració 
que possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que 
se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de 
la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la 
manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar 
l’habitatge buit en mans de les entitats financeres. Fomentar i 
garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització 
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels 
pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a 
la vulneració del dret. 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les 
administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia 
municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest 
context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les 
mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les 
entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors. 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya 
(LDHC) estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva 
desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt 
tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà 
d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció 
necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que 
haurà de dictar una resolució. 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels 
immobles. Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de 
garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes 
i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la 
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles 
a l'Administració Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció 
de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores. 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en 
matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un 
cop l'administració hagi adoptat les mesures de foment contemplades al 
precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, 
aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. 
Cal destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les 
quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques 
públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge. 
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Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han 
d'interpretar d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un 
context, caracteritzat per una situació d'emergència habitacional. 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i 
l'aprovació dels següents acords per part del Ple municipal: 
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a 
la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta 
moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer 
front a l'emergència habitacional. 
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el 
planejament existent , que contempli i reguli degudament les mesures de 
foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges 
enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007. 
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, 
comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent 
desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres 
grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades 
en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o 
bé realitzant una inspecció física des de l'administració. 
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es 
determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. 
Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si 
s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una 
utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 
de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la 
seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de 
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització 
d’aquesta situació. 
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 
euros, tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia 
advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de 
l'immoble. 
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas 
que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini 
atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la 
LDHC. 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest 
àmbit amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les 
Entitats Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups 
parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions 
veïnals del municipi.” 
 
El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup donarà suport a 
aquesta Moció i també encoratja als representants de la PAC perquè 
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segueixin treballant i perquè ho puguin seguir fent junt amb les 
administracions, per això se sumen a la petició de la CUP i demanen a 
l’Equip de govern que es pugui treballar aquesta Moció i altres que 
segurament arribaran en el mateix sentit. Afegeix que són conscients que a 
Manresa, ahir, també es va aprovar alguna Moció en el sentit de la mediació 
en el tema de l’habitatge, i explica que intentaran que entri en el pròxim 
Ple. Per tot això demanen que es doni el suport necessari a aquest grup de 
treball perquè assoleixin la seva finalitat. Diu que ja s’han fet un parell de 
reunions però encara no s’ha trobat un fil conductor, que ells creuen que 
hauria de ser un tècnic extern, una persona que entengués bé aquesta 
problemàtica, ja que no afecta només l’àmbit urbanístic, sinó d’altres temes 
com pot ser el social, i en aquest sentit, diu, que no deixaran de treballar-
hi. Finalment diu que el seu grup està convençut que és un tema que recau 
en les administracions de proximitat, i per tot això votaran favorablement. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que en la taula 
d’habitatge ja han començat a fer reunions i que, com ja saben les persones 
que en formen part, falta que es pugui definir quin és el perfil del tècnic i en 
aquest sentit s’estan esperant les propostes. Per tot això continuen 
treballant i donaran suport a la PAC en totes les seves accions. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 
 
 

3.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 
2013 
En compliment del que disposen els articles 103, 104 i 105 del Decret 
336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals, i vista la  certificació  emesa  per secretaria  referent a les 
alteracions en el patrimoni municipal de l’Ajuntament d’Artés durant 
l’exercici 2013. 
Trobat conforme, el Ple, per unanimitat , acorda: 
Primer.- Aprovar l’actualització de l’inventari  municipal de bens i drets de 
l’Ajuntament d’Artes  a 31 de desembre de 2013  amb el resultat següent:  

      Existències patrimonials de l'entitat local 
d'Artés       

 

 

Situació a 
31.12.12   

Situació a 
31.12.13   

 LLIBRE A   ALTA BAIXA TOTAL 
 1. Béns de domini públic 

     
I.1. Ús públic 

     I.1.a Parcs i jardins 1.539.625,29 0,00 0,00 1.539.625,29 
 I.1.b Vials Urbans 3.218.174,89 77.474,02 0,00 3.295.648,91 
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I.1.c Vials no urbans 215.923,62 0,00 0,00 215.923,62 
 I.1.d Altres béns d'ús públic 522.165,34 14.789,92 0,00 536.955,26 
 Subtotal: 5.495.889,14 92.263,94 0,00 5.588.153,08 
 I.2 Servei públic 

     I.2.a Immobles 12.030.881,15 3.657.005,44 0,00 15.687.886,59 
 I.2.b Drets reals 1.712.267,89 100.653,17 0,00 1.812.921,06 
 Subtotal: 13.743.149,04 3.757.658,61 0,00 17.500.807,65 
 

      Total epígraf I: 19.239.038,18 3.849.922,55 0,00 23.088.960,73 
 

      II. Béns comunals 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

      III. Béns patrimonials 
     III.1 Immobles 

     III.1 Immobles 1.451,40 13.440,73 0,00 14.892,13 
 Subtotal: 1.451,40 13.440,73 0,00 14.892,13 
 III.3 Mobles 

     III.3 Mobles 1.584.616,13 117.861,16 61.191,42 1.641.285,87 
 Subtotal: 1.584.616,13 117.861,16 61.191,42 1.641.285,87 
 III.4 Drets de propietat immaterial 

    III.4.b Propietat industrial 150,00 0,00 0,00 150,00 
 Subtotal: 150,00 0,00 0,00 150,00 
 III.6 Crèdits i drets de caràcter personal 

    III.6 Crèdits i drets de caràcter 
p. 2.376,02 0,00 0,00 2.376,02 

 Subtotal: 2.376,02 0,00 0,00 2.376,02 
 

      Total epígraf III: 1.588.593,55 131.301,89 61.191,42 1.658.704,02 
 

      LLIBRE C 
     Patrimoni històric-artístic 
     III.3 Mobles 

     III.3 Mobles 5.285,70 0,00 0,00 5.285,70 
 Subtotal: 5.285,70 0,00 0,00 5.285,70 
 

      Total epígraf III: 5.285,70 0,00 0,00 5.285,70 
 

      TOTAL INVENTARI 20.832.917,43 3.981.224,44 61.191,42 24.752.950,45 
 

       

 
 7 



4.- APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE 
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER L’EXERCICI 2013 
Seguidament es dóna lectura a la Moció, que presenta l’Equip de Govern, 
sobre la Distribució del Fons de Cooperació Local per a l’exercici 2013, que 
diu el següent: 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 27 de 
desembre, la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució 
als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 
2013. Aquesta Resolució desvetlla i concreta la quantitat de diners que els 
ajuntaments de Catalunya rebran, per a l’exercici del 2013, en concepte 
d’un dels instruments més importants de cooperació econòmica que tenen, 
que és la seva  participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya.   
La principal novetat ha estat que el departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha utilitzat un nou criteri per 
distribuir el Fons entre els municipis, un criteri injustificat, no debatut ni 
consensuat amb els ajuntaments. Amb aquest nou criteri, s’ha considerat 
l’increment que han tingut la majoria d’ajuntaments de Catalunya en la 
participació en els ingressos de l’Estat (PIE) l’any 2013, i en relació al 2012. 
I, prenent com a indicador l’import que van rebre els ajuntaments en 
concepte de FCLC al 2012, s’ha establert que el 2013 només rebrien fons de 
la Generalitat els ajuntaments que hagin tingut un increment en la PIE 2013 
inferior a l’import que se’ls va concedir en la distribució del FCLC al 2012.  
Aquest fet ha provocat deixar 107 ajuntaments sense cap percepció en 
concepte de FLCL 2013. I el més greu és que aquests ajuntaments, així com 
els que han vist disminuir de forma substancial l’import concedit, no han 
pogut prendre mesures alternatives per contrarestar els efectes negatius de 
la resolució del FCLC, en coincidir pràcticament amb la data de finalització 
del pressupost.  
En el seu conjunt, la distribució que s’ha fet provoca que alguns 
ajuntaments vegin vulnerats el dret segons el qual les hisendes locals han 
de disposar dels mitjans suficients per exercir les seves funcions, i s’hauran 
de nodrir de tributs propis i de la participació en els de l’Estat i en els de les 
comunitats autònomes, drets recollits en l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, el 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 Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, entre altres.  
La decisió presa per part del departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya no respecta els principis de 
suficiència financera del món local i desgasta la confiança mútua que ha 
d’existir entre els ajuntaments i la resta d’institucions supramunicipals.  
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Constatar que els ajuntaments s’han vist perjudicats pel fet que la 
Resolució amb la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya 
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(FCLC) corresponent a l’any 2013 es publiqués oficialment el 27 de 
desembre de 2013, coincidint pràcticament amb la data de finalització del 
pressupost municipal de l’any en curs.  
SEGON. Manifestar el malestar davant el fet que els ajuntaments no han 
pogut prendre mesures alternatives per contrarestar els efectes negatius 
que ha tingut la resolució del FCLC 2013 en alguns d’ells, atès que al 
canviar el criteri de distribució que s’ha utilitzat, les previsions 
pressupostàries inicials s’han vist disminuïdes o anul·lades en molts casos, 
deixant 107 municipis sense cap percepció econòmica.  
TERCER. Constatar que els criteris, la forma i els terminis que s’han utilitzat 
per resoldre la distribució del FCLC 2013 provoquen un desajust 
pressupostari en l’exercici del 2013 en molts ajuntaments induït per un fet 
aliè a la seva voluntat i no atribuïble a la seva gestió, fet que provoca un 
desgast del principi de confiança que ha d’existir en les relacions entre els 
ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.  
QUART. Reclamar la necessitat d’interlocució i transparència amb el món 
local abans que la Generalitat de Catalunya prengui qualsevol decisió que 
afecti a instruments importants i bàsics per la gestió i finançament dels 
serveis municipals. 
CINQUÈ. Instar el departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya a celebrar una reunió urgent i extraordinària 
amb la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals amb la finalitat 
de revisar la Resolució publicada el 27 de desembre al DOGC amb la 
distribució del Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) corresponent al 
2013, garantint les quantitats adjudicades inicialment als municipis. 
SISÈ. Fer arribar aquest acord al departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i a la resta de Diputacions provincials de Catalunya.  
 
El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que entenen perfectament 
el sentit d’aquesta Moció, tot i que en aquest cas el seu partit és també qui 
està al govern i això suposaria reprovar la seva actuació. Afegeix que tot i 
així hi donaran suport perquè entenen que hi ha hagut un greuge per als 
municipis i perquè la seva voluntat és defensar el municipi en l’àmbit local, 
per aquests motius diu que hi donaran suport. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior declaració. 
 

5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AMI SOBRE CONSULTA 
A continuació, es dóna lectura a la següent DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
en relació al dret a decidir: 
“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la 
nació catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania d’Artés, vol manifestar: 
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1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques 
al Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el 
poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu 
futur col·lectiu. 

2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de 
Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que 
aquesta consulta sigui realitat. 

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, 
pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu 
destí.” 

Seguidament es passa la votació de l’anterior Declaració: 
Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, 
n’Elisabet Carracedo i Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Gerard 
Girbau i Fonts, en Ramon Fornell i Alsina, en Roger Genescà i Campí, en 
Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina i en Josep M. 
Camprubí i Salvó. 
S’abstenen: Na M. Àngels Crusellas i Serra i na Pilar Valiente i Ballesteros. 

Vist el resultat de 10 vots a favor i 2 abstencions, queda aprovada l’anterior 
Declaració. 
 
 

6.- APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE EL PACTE DEL BAGES PEL DRET A 
DECIDIR  
 
Seguidament es dóna lectura a la següent Moció: 
La nació catalana es va constituir al llarg de molts segles a través dels quals 
es van anar creant les seves característiques nacionals distintives, que avui 
són compartides per diversos territoris. En el cas concret de Catalunya 
l’esforç per preservar aquelles característiques ha estat constant. Tenint en 
compte només el segle XX trobaríem mostres molt nombroses d’aquell 
esforç, especialment durant el franquisme i els anys posteriors. Més tard, la 
necessitat d’ampliar l’autonomia limitada aconseguida l’any 1979 va 
comportar la redacció d’un nou Estatut, que va ser aprovat en referèndum 
pel poble català el 2006. Però quatre anys després el Tribunal Constitucional 
es va oposar a la voluntat popular dictant una sentència que eliminava 
aspectes fonamentals de l’Estatut aprovat. Aquesta imposició va donar 
origen a la multitudinària manifestació del 10 de juliol de 2010, a les 
consultes populars sobre la independència que van tenir lloc a tot Catalunya 
entre 2010 i 2012, a la multitudinària manifestació de l’11 de setembre de 
2012 i a l’extraordinària Via Catalana per la Independència de 2013.  
Característica bàsica d’aquestes grans mobilitzacions ha estat el seu 
caràcter transversal i no partidista i l’impuls fonamental que hi ha donat la 
societat civil. D’altra banda la reivindicació essencial d’aquelles amplíssimes 
mobilitzacions ciutadanes és la voluntat generalitzada que els catalans 
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puguem exercir el nostre dret de decidir, de manera absolutament 
democràtica i pacífica, com qualsevol altra nació del món. Exercint aquest 
dret els ciutadans hem de poder expressar lliurement quina relació volem 
mantenir amb l’Estat Espanyol o amb la Unió Europea, per exemple, fins a 
arribar a constituir un Estat independent, si així ho vol la majoria dels 
ciutadans.   
També les organitzacions polítiques majoritàries han actuat amb 
responsabilitat i consens. El 23 de gener de 2013 el Parlament de Catalunya 
aprovava per considerable majoria (85 vots a favor, 41 en contra i dues 
abstencions) una declaració de sobirania en què s’afirmava de manera 
contundent que el poble de Catalunya té caràcter de subjecte polític i jurídic 
sobirà. Aquesta declaració és la base argumental per reclamar l’exercici del 
dret de decidir. I el dia 12 de desembre de 2013, altra vegada, els grups 
polítics majoritaris, en deliberació amb el president de la Generalitat, van 
acordar la pregunta i la data del referèndum que ha de representar l’exercici 
concret del dret de decidir.  
La negativa continuada de l’Estat a permetre la celebració d’aquest 
referèndum engega un procés en què serà fonamental la ferma voluntat 
democràtica dels ciutadans de Catalunya i la unitat entre la societat civil i 
les organitzacions polítiques majoritàries. Cal, per tant, eixamplar encara 
més la base social dels partidaris del dret de decidir i fer l’esforç 
d’incorporar-hi grups, entitats, associacions i col·lectius de tota mena 
perquè tots inclouen persones -parlin la llengua que parlin, hagin nascut a 
Catalunya o no- que estimen el nostre país, el defensen i volen que els 
ciutadans de Catalunya puguem decidir lliurement el nostre futur. Una 
vegada més no es tracta de cap opció partidista, com ho demostra la 
diversitat de les forces polítiques que hi donen suport. Es tracta del dret i 
fins i tot del deure que tenen tots els ciutadans de Catalunya, de poder 
expressar democràticament la seva opinió en aquest moment històric. Un 
dret al qual donen suport també un nombre àmpliament majoritari 
d’ajuntaments catalans.          
Per totes aquestes raons i considerant els moments històrics que viu el 
nostre país,  es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords:  

 
• Reiterar el seu suport a la nostra màxima institució nacional, el 

Parlament de Catalunya, per la Declaració de Sobirania del 
Poble de Catalunya que es va aprovar per gran majoria el 23 de 
gener de 2013, en què s’explicita que el poble català és subjecte 
polític i jurídic plenament sobirà, i per tant, capacitat per decidir 
lliurement el seu futur.  

• Fer públic, igualment, el suport d’aquest ajuntament a l’acord 
aconseguit en el mes de desembre de 2013 entre les forces 
polítiques majoritàries per convocar un referèndum sobre el 
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futur de Catalunya el 9 de novembre de 2014, així com la 
pregunta corresponent.  

• Adherir-se al PACTE DEL BAGES PEL DRET DE DECIDIR fent 
costat a la iniciativa compartida per un gran nombre d’entitats, 
associacions i col.lectius de la societat civil de la comarca de 
Bages, que té per objectiu essencial desenvolupar les condicions 
adequades i consolidar una majoria social molt àmplia per tal que 
sigui possible exercir democràticament aquell dret en la data 
fixada.  

 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que volen donar suport explícit a 
la feina que estan fent la gent de l’ANC al municipi d’Artés, la feina que 
s’està fent de base a Artés, per aconseguir aquest suport per a aconseguir 
definitivament la independència. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 
 

7.- APROVACIÓ FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LLEI 27/2013 
 
Seguidament es dóna compte de la següent Moció: 

“El Ple del Congrés de Diputats va aprovar el 27 de desembre la Llei 
27/2013 per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.  
Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i 
aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten 
l’autonomia local, signifiquen la intervenció dels ens locals modificant i 
vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.  
Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera “ sense tenir en compte els principis 
d’autonomia i de subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i 
els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que presten avui els 
governs locals.  
L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, aquest 
avantprojecte suposa una invasió total de l’Estat espanyol en les 
competències de la Generalitat de Catalunya.  
El Govern de la Generalitat va aprovar el dia 30 de juliol la nova Llei de 
Governs Locals que regularà el marc legal de l’Administració Local catalana. 
A més, la Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran 
assignatura pendent del nostre model territorial. Ans al contrari, l’objectiu 
final del govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al màxim els 
municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en mers 
executors de la voluntat del govern espanyol.  
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Es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns 
malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la 
pròpia administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del 
conjunt de la despesa pública, més de la meitat del total, mentre que el de 
les comunitats autònomes és del 33% i el de les administracions locals és 
només del 14%.  
Però tampoc no preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de 
competències, la supressió d’alguns ministeris que tenen transferides les 
seves competències en exclusiva a les comunitats autònomes.  
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el 
centre de decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les 
mancances i necessitats de la seva comunitat i qui pot prestar més 
eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La proximitat significa 
eficiència i difícilment una corporació supramunicipal podrà substituir el 
coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.  
Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials 
importants comportant greus discriminacions entre administracions però 
també entre la ciutadania, amb l’existència de ciutadania de primera i 
ciutadania de segona atenent al lloc de residència.  
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada 
població la fixació d’uns costos estàndard per als serveis que presten les 
administracions locals amb l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, 
comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de tractament 
desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments.  
La mateixa Diputació de Barcelona, l’administració supramunicipal que dóna 
suport al món local de les comarques de Barcelona, serà controlada 
directament en el serveis que presta al territori pel propi Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques i passarà a ser un mer apèndix d’aquest.  
La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de 
la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a 
les seves garanties recollides en l’ordenament legal vigent.  
ACORDS  
Primer.-Rebutjar totalment la Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local pel que suposa de vulneració de l’autonomia local, de 
les competències que l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al 
Parlament, i d’intent de recentralització del model d’administració local 
català.  
Segon.-Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves 
competències i no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre organització territorial i en règim local (art. 151 i 160 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que és potestat del Govern i el 
Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials i 
competencials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la 
realitat del país.  
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El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que “des de la CUP ens 
posicionem absolutament en contra de la Llei per a la Racionalització i la 
Sostenibilitat de l'Administració Local, aprovada el passat desembre, pel 
que suposa respecte la vulneració a l'autonomia local, a les competències 
locals i al present i futur dels municipis. 
Ara bé, també ens oposem de la mateixa manera a l’Avantprojecte 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 menys 
controlables políticament i fomentar la privatització de serveis bàsics. 
L’agressió és tant desproporcionada i de tal envergadura que entenem 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. 
Ens mostrem per tant favorables a la presentació d’aquest recurs. De fet, 
que el recurs i la mobilització provingui de les administracions i els càrrecs 
electes locals és la millor manera per treballar des d’una dinàmica marcada 
des de la base i no sotmesa a negociacions d’esquena al món local. 
Malgrat això, cal anar molt més enllà del recurs. Considerem que cal 
desobeir activament aquesta llei i per tant no aplicar-ne les reformes.  
Finalment, assenyalar que sí que estem d’acord en una reforma de les 
administracions locals, per tal de generar una estructura político-
administrativa, local i territorial que disposi d’àmplies competències, 
capacitat financera, d’un serveis públics forts i potents i que canviï les 
dinàmiques clientelars per una radicalització de tots els mecanismes de 
participació democràtica.  
 
El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup hi donarà 
suport perquè s’hi està treballant en aquest sentit des de diferents àmbits. 
Els agrada que pugui ser aprovat per tots els regidors i afegeix que 
considera important mostrar aquesta unitat en suport al principi 
d’autonomia local. En relació a les paraules del grup de la CUP, vol dir que 
la llei catalana s’està fent amb un cert consens de moltes entitats i 
plataformes que agrupen els diferents municipis i la majoria de grups del 
Parlament de Catalunya i que la Llei que s’ha aplicat des de Madrid no ha 
rebut el mateix consens i entén que una Llei no es pot equiparar amb l’altra. 
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que les mesures que preveu són 
bastant equiparables.  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, i per tant amb el quòrum qualificat 
de majoria absoluta del nombre de membres legals que integren la 
Corporació, aprova l’anterior Moció. 
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8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS 
CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A 
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ 
RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI 
D’ACTIVITATS.  
Primer de tot es vota la incorporació d’una esmena a la proposta, que queda 
incorporada per unanimitat del Ple de la Corporació: 
Seguidament es dona compte de la proposta presentada per la regidoria 
d’Hisenda i que diu el següent: 

Antecedents 
Des de la regidoria de promoció econòmica es proposa modificar 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 d’Hisenda proposa al Ple municipal que adopti els acords 
següents: 
Primer.- Aprovar la modificació dels articles 5. Beneficis fiscals i  6. Quota 
tributària de l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis d’ intervenció administrativa en l’ activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’ 
inici d’activitats, amb el següent text i conceptes: 
Article 5. Beneficis fiscals 
Gaudiran d’ una bonificació del 50 % de la taxa les activitats situades en el 
nucli antic del municipi d’ Artés: Barquera, Bassa d'en Serola, Carme, 
Doctor Ferrer, Pl. l'Església, Fassina, Fassina de Baix, Pl. Faura, Fort, 
General Prim, Hospital (núms. 1 a 14), Jaume I, Joan Maragall, Josep Gili, 
Pl.Major, Mig, Les Muralles, Padró, Les Parres (núms. 1 a 35), Passatge del 
Carme, Pinetar, Pirineu, Pla del Clavari, Ctra.Prats (núms. 1 a 75 i núms. 2 
a 46), Raval, La Roca, Rocafort (núms. 2 a 12), Ctra.Sallent (núms.14 a 
26), Sant Llibori, Sant Lluís, Sant Pere, Sant Víctor i Verge de Fussimanya 
Article 6. Quota tributària 
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’ activitats amb incidència ambiental 
 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

200 € 
400 € 

7. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
previstes al decret 112/2010 de 21 d’ agost pel qual s’ aprova el 
reglament d’ espectacles públics i activitats recreatives: 
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Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   
 
7.1 Obertura d’ establiments dedicats a espectacles i activitat 
recreatives 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   
 
7.2 Organització d’ espectacles i activitats recreatives 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   
 
7.3 Modificació no substancial dels establiments 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   
 
7.4 Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es 
duen a terme en establiments dedicats a activitats o espectacles i 
activitat recreatives que no estan sotmesos a requeriments 
addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, autorització 
o per la presentació de la comunicació prèvia 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   
 
7.5 Organització d’ actuacions en directe en establiments recollits a 
l’ annex I del Reglament 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   
 
7.6 Procediment de comprovació d’ altres activitats regulades per la 
normativa d’ espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim 
de comunicació o declaració responsable 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   
 

300 € 
600 € 
 
 
      
    100 € 
200 € 
 
 
    100 € 
200 € 
 
                 
100 € 
200 € 
 
 
 
      
 
          
100 € 
200 € 
 
 
          
100 € 
200 € 
 
 
 
          
100 € 
200 € 
 

 
9. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
prèvia o declaració responsable per l’obertura d'establiments 
industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense 
incidència ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions, 
modificacions o canvis d’activitat.   
 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 
 
 
 
 
 
 
200 € 
400 € 

 100 € 
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17. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no 
substancials amb incidència ambiental de les activitats i 
instal.lacions subjectes a llicència ambiental 
 
Locals comercials inferiors a 150 m2  
Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

200 € 

 
27. Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un 
període màxim de 6 mesos no tributaran cap quota 
 
 
 
28. Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10 % de les 
quotes previstes per a la primera instal.lació, si o superen el període 
d’ un mes, i el 50 % fins un màxim de 6 mesos.  
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 regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que, en aquest cas, el seu 
grup s’abstindrà. Ja compten en què, tot i la seva abstenció, es podrà 
aprovar igualment. En la Comissió informativa ja vam demanar que es 
tingués en compte la nostra aportació en el debat de les ordenances que es 
va fer i en aquest cas es demanava que la bonificació fos del 90% en totes 
les obertures de nous comerços o activitats al municipi. Afegeix que 
l’Ajuntament hauria d’intentar que l’obertura no suposes un entrebanc per 
als nous comerços i activitats. Tot i així com que entenen que es tracta 
d’una millora, s’abstindran.  
 
El regidor en Gerard Girbau Fonts manifesta que estan d’acord amb els 
criteris que ha pres l’Equip de govern de rebaixar i acostar-se més al cost 
real de la taxa. Estan d’acord en beneficiar el nucli antic, de dinamitzar-lo. 
Consideren que pels establiments de 150 m2 és més important que hi hagi 
una persona que els acompanyi i que els doni suport, tal com s’està fent 
amb el projecte OMPLE, que fer una bonificació indiscriminada a tot el 
municipi d’un 90% de la taxa. Per tot això, diu que el seu grup votarà a 
favor. 

Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 
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Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, 
Na M. Àngels Crusellas i Serra, na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Elisabet 
Carracedo i Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Gerard Girbau i Fonts, 
en Ramon Fornell i Alsina. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 
Josefa Montañola i Cortina i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

Vist el resultat de 8 vots a favor i 4 abstencions, queda aprovat l’anterior 
acord. 
 

9.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL RECAPTACIÓ I COMPTE 
RECAPTACIÓ MULTES ANY 2013 
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l'exercici de 2013, i 
corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés 
directe, així com a certificacions de descoberts de tributs i preus públics 
liquidats per aquest Ajuntament i vist el compte de la Gestió Recaptadora 
de Multes de Circulació per sancions imposades per l’Ajuntament d’Artés, 
que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, corresponent a l’exercici 2013. 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en els Comptes 
coincideixen amb els fons transferits a aquest Ajuntament. 
Vista la relació nominativa de deutors, comprovada l'aplicació de càrrecs, 
devolució d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'OGT, vist 
l'informe favorable de l’Interventor, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptadora i el Compte de la 
Gestió Recaptadora de Multes de circulació realitzades per l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l'any 2013. 
Segon.- Donar trasllat de l'anterior acord a l'Organisme de Gestió 
Tributària pel seu coneixement i a tots els efectes. 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 
 

10.- APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET DE LES DONES A 
DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS 
Es dóna compte de la Moció presentada pel grup unitari que diu el següent. 
“La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en 
molts àmbits socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que 
es posen en qüestió amb la seva pràctica.  
La Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció 
Voluntària de l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la 
Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a 
setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les dones a decidir 
sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de 
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Catalunya. Aquesta llei serà es basa en terminis i no en supòsits com 
l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona 
embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació)  
El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va 
presentar el desembre passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest 
document suposa una retallada i una agressió envers els drets de les dones 
a decidir sobre el propi cos. El ministre, juntament amb els sector més 
ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix 
interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests 
mateixos, pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva 
llibertat de decisió. 
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem 
d'assegurar que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser 
mares en aquell moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, 
perquè el cos és seu. 
Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de 
Justícia, per restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments 
clandestins en condicions precàries que posaran el risc de la salut de les 
dones i afavorirà les desigualtats socials ja que els viatges a països on 
permetin l'IVE a terminis, només se’ls podran permetre aquelles dones que 
puguin assumir-ne la despesa econòmica. 
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals 
ideològics impulsats pels sectors ultraconservadors. 
Atès tot l' exposat anteriorment, es proposen al Ple de l'Ajuntament d’Artés, 
els següents ACORDS: 
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la 
llei d'avortament  ja que suposa una regressió en els drets de les dones. 
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia 
d'avui continua tipificada dins el Codi Penal. 
Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% 
com a mesura de prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de 
malalties de transmissió sexual. 
Quart.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i 
atenció integral  a les dones que han pres la decisió d'interrompre 
l'embaràs. 
Cinquè.-  Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a 
iniciar el procés, amb la major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei 
sexual i reproductiva pròpia de Catalunya.  
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, 
a la Presidència del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup votarà a favor 
d’aquesta Moció perquè entenen que, en última instància, ha de ser la dona 
qui decideixi sobre el seu propi cos i que tot i que potser hi hauria algun 
matís, hi votaran a favor. 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que “Des de la CUP volem 
comentar només que sota el nom de “Llei de Protecció de la Vida del 
Concebut”, aquesta reforma ens situa al marc normatiu postfranquista del 
1985 destruint trenta anys de lluita feminista. 
També volem mostrar la nostra profunda indignació i ràbia a la pèrdua de 
nou d’aquest dret tan fonamental, l’avortament, entenem que el PP ha 
restringit de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si volen o no ser 
mares i pretén incapacitar-les com a subjectes decisoris dels propis cossos i 
úters.  
Entenem també que a part de ser una moció de rebuig hauria de ser també 
una moció de reflexió municipal, individual i col·lectiva, per tant que ens 
serveixi com a municipi per a plantejar-nos quines accions podríem 
emprendre: 
Només per llençar-ne un parell, estaria bé:   
Que les assistentes socials de l’Ajuntament puguin assessorar i informar a 
les dones que vulguin avortar sobre les diverses possibilitats existents, 
vetllant per la salut, benestar i seguretat de les dones i donar-los suport, 
sigui quina sigui la seva edat.  
O incloure dins el Pla Local de Joventut una acció de sensibilització i 
informació relativa a l'actual reforma de la Llei de l'avortament i editar 
algun material d’educació sexual per repartir a tots i totes les joves del 
poble. 
Això només per obrir aquest procés de reflexió que ens poden servir ja per 
anar plantejant quin model de societat volem de cara al procés constituent.  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 
 

11.- MODIFICACIÓ BASES GENERALS, ESPECÍFIQUES I 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2014 
Vist l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Artés, que fou 
aprovada per acord de Ple de data 17 d’abril de 2008. 
Atès que aquesta ordenança estableix que la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de subvencions. 
Per tot això aquesta Alcaldia proposa l’adopció per part del Ple dels 
següents 
ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases generals 
reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament d’Artés de la 
forma que consta a l’expedient, i sotmetre-la a informació pública per a la 
formulació d’al·legacions per termini de vint dies, publicant-se en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis i a la web de la 
corporació www.artes.cat. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
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Segon.- Establir que en cas de no produir-se al·legacions, aquesta 
modificació de les bases generals es considerarà aprovada definitivament, 
un cop transcorregut l’esmentat termini. 
Tercer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament d’Artés, i sotmetre-les a 
informació pública per a la formulació d’al·legacions per termini de vint dies 
hàbils, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  en el 
tauler d’anuncis i a la web de la corporació www.artes.cat. Una referència 
d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
Quart.- Establir que en cas de no produir-se al·legacions, aquestes bases 
específiques es consideraran aprovades definitivament, un cop 
transcorregut l’esmentat termini. 
Cinquè.- Convocar simultàniament concurs públic per a la concessió de 
subvencions per a les activitats a realitzar durant l’exercici 2014. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà, 
tot i que entenen que és positiu que es pugui agilitzar qualsevol tràmit, 
veuen que les bases generals no s’han modificat gaire però que les 
específiques hi ha hagut uns canvis substancials i com que no han pogut 
treballar amb les dades de l’any anterior per veure quines modificacions 
s’havien fet i que poden acabar afectant a les entitats, ara es guarden 
aquesta reserva per veure com es desenvolupen, ja que no saben si 
acabaran sent més justes. Per tot això, s’abstindran i ja analitzaran com ha 
anat un cop hagi passat la convocatòria. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta el desig que hi hagi una 
estabilitat, tant pel que fa als tècnics com pel que fa a les subvencions, ja 
que en els últims anys les entitats han viscut diverses reunions informatives 
de com s’havia de fer de nou, després es tornava a canviar. Afegeix que el 
seu grup veu bé avançar o modificar les coses que serveixen per avançar en 
el dia a dia de les entitats, però creuen que una mica d’estabilitat també 
estaria bé per a les entitats. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon al grup municipal de CIU 
que accepta que després vulguin fer una comparativa després de la 
convocatòria d’aquest any i pel que fa a la CUP els diu que la intenció és 
aquesta, que es porta treballant en aquesta proposta des del mes de juliol, 
buscant aquest equilibri. Explica que en l’última edició va ser en les 
valoracions i que va ser llavors quan va ser conscient de les mancances, 
especialment en els criteris específics. Diu que es vol trobar l’equilibri en els 
criteris específics i poder-los establir al llarg dels anys. Afegeix que creu que 
el fet de potenciar els projectes farà que tot el teixit associatiu, que és molt 
gran i molt actiu, sigui valorat amb uns criteris que perdurin. Per acabar, 
agraeix l’esforç dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Artés en el tema de 
les subvencions. 

 
 21 



Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 
Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, 
Na M. Àngels Crusellas i Serra, na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Elisabet 
Carracedo i Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Gerard Girbau i Fonts, 
en Ramon Fornell i Alsina. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 
Josefa Montañola i Cortina i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

Vist el resultat de 8 vots a favor i 4 abstencions, queda aprovat l’anterior 
acord. 
 
 

12.- APROVACIÓ MOCIÓ PER UNA GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA 
Seguidament el regidor en Ramon Fornell i Alsina, en representació del grup 
municipal de la CUP, dóna lectura a ala següent Moció: 
“L’aigua és un bé escàs i al mateix temps essencial per a la vida al planeta. 
Els ecosistemes aquàtics exerceixen funcions clau per a la biosfera i per a la 
pròpia existència de les societats humanes a més de proveir d’aigua per a 
l’agricultura, la indústria i la producció d’energia. 
La Directiva Marc d’Aigua europea aprovada l’any 2000 significa una nova 
concepció en matèria legislativa pel que fa a la gestió de l’aigua. L’aigua 
deixa de ser únicament un recurs i també és considerada pel seu valor 
ecosistèmic; així doncs, la directiva obliga a tots els estats membres de la 
Unió Europea a aprovar uns plans de gestió de conca que no només tinguin 
l’objectiu de satisfer totes les necessitats d’usos, sinó també l’exigència 
d’aconseguir el bon estat ecològic de les masses d’aigua per al 2015.  
El juliol de 2010 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar, 
mitjançant la resolució A/RES/64/292 que el dret a l’abastament i 
sanejament adequat és un dret humà essencial  pel ple gaudiment de la 
vida i de tots els drets humans. 
La consideració de l’aigua com un bé comú i com a dret humà bàsic exigeix 
un model de gestió que no es subordini a l’obtenció del benefici privat i que 
garanteixi l’eficàcia, la solidaritat, l’eficiència, l’equitat, la transparència, la 
participació, el control democràtic i la conservació dels ecosistemes 
aquàtics. 
Així doncs, la gestió pública de l’aigua és una exigència democràtica i un 
deure per a garantir a la ciutadania el dret humà a uns serveis de 
proveïment d’aigua potable i sanejament de qualitat. 
De fet, la gestió de l’aigua, des que s’obté de rius, fonts i aqüífers fins que 
es retorna a través de desaigües i depuradores, és una de les obligacions de 
les administracions públiques. La llei estableix el caràcter públic d’aquest 
servei, juntament amb la propietat pública de la xarxa de distribució. 
Ara bé, la maquinària privatitzadora del binomi titularitat pública - gestió 
privada esta situant aquest caràcter públic en una posició cada vegada més 
simbòlica. La privatització dels serveis d’aigües ha estat una constant des 
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de mitjans dels anys 80 i de fet, avui en dia podríem dir que vivim en una 
mena de guerra de l’aigua. Una guerra entre multinacionals de l’aigua i els 
seus interessos, que només cerquen el lucre del seu accionariat i facilitar els 
sous milionaris i indecents dels seus directius. 
La distribució en alta (des de les fonts d’abastament fins als dipòsits 
municipals) que fins fa poc subministrava majoritàriament l’empresa pública 
Aigües Ter Llobregat, es va vendre a Acciona perquè la Generalitat 
ingressés 300 milions d’euros destinats a pagar dèficit públic. La distribució 
en baixa (des dels dipòsits municipals fins  a les llars) està controlada, 
majoritàriament, per Agbar, que veu reforçada i ampliada la seva posició 
amb la generosa concessió que li ha brindat l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Cal destacar que ambdós processos s’han caracteritzat per 
nombroses irregularitats i falta de transparència, i de fet, estan immerses 
en processos judicials molt complicats. 
La realitat és que la gestió de l’aigua al nostre país està cada vegada més 
fragmentada i privatitzada. Una situació que provoca augment de tarifes i 
danys mediambientals, ja que l’empresa privada, en la cerca del seu màxim 
benefici,  sempre prioritzarà la font d’abastament més barata, 
independentment de l’impacte ecològic. 
Amb la coartada de la crisi econòmica, el procés de privatització de l’aigua a 
la Unió Europea s’ha accelerat. Les grans empreses del sector de la 
distribució i gestió de l’aigua estan aprofitant la convergència econòmica 
actual per a fer de la crisi un negoci i obtindre el control total sobre aquest 
recurs essencial. I, a més a més, ho estan fent amb diners públics. 
Concretament amb els que obtenen del Banc Central Europeu, a través dels 
préstecs que aconsegueixen dels bancs europeus, que en molts casos 
formen part de l’accionariat d’estes grans empreses.  
Per a fer front a esta onada privatitzadora, que amenaça a imposar a tota la 
UE el model francès de gestió de l’aigua, també conegut com PPP 
(Partenariat Públic- Privat), la Federació Europea de Serveis Públics (EPSU) 
ha llançat la Iniciativa Ciutadana Europea "L’aigua com a dret humà" 
(http://www.right2water.eu/es). Aquesta iniciativa, que ha assolit més de 
1’8 milions de firmes, té com a objectius: 

• La garantia d'uns serveis d'aigua i sanejament per a tots els 
ciutadans i ciutadanes de la UE. 

• La defensa dels drets humans per sobre dels interessos comercials, 
amb el rebuig de la liberalització dels serveis d'aigua. 

• L’accés universal a l'aigua i al seu sanejament. 
Mentrestant, la situació a Artés és alarmant. Les obres d’abastament en alta 
que haurien de portar aigua de la Sèquia fa més de 5 anys que estan 
encallades, el servei municipal d’aigües resta privatitzat a Sorea (del grup 
Agbar, al seu torn en mans d’un holding compost per la multinacional 
francesa Suez i La Caixa) amb una concessió prorratejada des de fa temps i 
la qualitat de l’aigua de boca és pèssima.  
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De fet, malgrat la resolució de l’ONU que reconeix el dret humà a l’aigua 
potable i al sanejament, a Artés no tenim garantit el nostre dret d’abastir-
nos amb aigua de la millor qualitat per al consum humà. 
La qualitat de l’aigua que abasta la població d’Artés, és tècnicament “apte 
pel consum humà” segons el Real Decret 140/2003, “por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo”.  Tot i 
així, a la xarxa de distribució d’aigua de Can Vila, es detecten 
concentracions altes de clorurs, sulfats i sodi i una conductivitat i duresa 
molt alta. Malgrat que aquesta aigua supera els valors paramètrics que 
estableix el RD, es continua considerant aigua apte perquè aquests 
paràmetres estan definits només com a indicadors, o sigui, sense efecte 
decisori per a considerar aquesta aigua com a no apte pel consum.  
Tot i això, els nivells de clorurs a Artés (420 mg/l) doblen el valor màxim 
recomanable del RD (<250 mg/l) i excedeixen de tros al contingut de 
clorurs de les aigües minerals de fonts naturals (<100 mg/l). Aquest 
contingut alt en clorurs és la principal causa del mal gust que té l’aigua a la 
nostra vila. Igualment  passa amb el contingut de sodi, sulfats i carbonats. 
Una de les raons, per la qual tenim aquestes concentracions tan altes és per 
a la naturalesa del sòl i la roca per on l’aigua s’infiltra. Al Pla de Bages 
tenim bàsicament sòls de naturalesa calcària (de guix) i també sòls salins.  
Aquesta aigua, tot i ser potable segons els estàndards legislatius, pot 
arribar ser prejudicial per a la nostra salut si la utilitzem com a aigua de 
beguda habitual, ja que una aigua rica en sals (clorurs i sodi) és perjudicial 
pels nostres ronyons i tensió arterial. Deixant de banda, els inconvenients 
que produeix a les llars a partir d’incrustacions a canonades i 
electrodomèstics.  
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple d'Artés l’adopció dels següents acords: 
Primer. Declarar l’aigua com un dret humà i un bé públic. En aquest sentit, 
defensar que tot el cicle de l’aigua sigui gestionat des del sector públic, 
garantint els cabals ecològics, l’optimització dels recursos hídrics, la qualitat 
ecològica de les reserves naturals i evitant la seva mercantilització i la seva 
conversió en objecte de lucre i especulació. 
Segon. Adherir-se a la Iniciativa Ciutadana Europea “El dret humà a l’aigua 
i el sanejament”. 
Tercer. Adherir-se a la petició impulsada per la Plataforma Aigua és Vida 
(http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/) instant a la Generalitat de 
Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha ofert 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat.  
Quart. Articular un nou model de gestió de l’aigua, a partir del compromís 
municipal cap a la municipalització plena del servei d’aigües municipal, que 
combini la qualitat i l’eficiència del servei, amb una gestió pública, 
transparent i participativa. A tal efecte, iniciar (en breu) l’elaboració 
participativa i transparent d’un Pla de Municipalització a desenvolupar el 
proper 2014. 

 
 24 

http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/


Cinquè. Realitzar un projecte de conservació i aprofitament de les Aigües 
del Purgatori. 
Sisè. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, a Aigües 
Ter Llobregat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma Aigua és Vida 
i a la Iniciativa Ciutadana Europea "L’aigua com a dret humà".” 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí anuncia que el vot del seu grup serà 
en contra, no tant perquè no creguin que les coses es poden fer millor, ja 
que hi ha molta part de l’argumentació que heu fet que hi estan d’acord, ja 
que el municipi d’Artés té una aigua molt dolenta, afegeix que també es 
veritat que s’han de prendre decisions fermes des de l’Ajuntament d’Artés 
per intentar canviar aquesta realitat, però en el fons el que es va a buscar 
és la municipalització del servei de l’aigua. Recorda que el servei actual no 
és pas privat sinó que és una concessió a una empresa però que des de 
l’Ajuntament no es perd pas el control, sinó que es podria exercir un major 
control que és el que demanem que es faci en la pròxima convocatòria del 
servei d’aigua. Afegeix que fer un estudi sobre la viabilitat econòmica potser 
no és necessari ja que Artés té uns antecedents en què aquest servei ja era 
municipal, aproximadament fins fa uns 20 anys, aproximadament fins els 
anys 1992-93. Es va decidir canviar de sistema perquè com a servei 
municipal no funcionava. És veritat que els temps canvien i les coses cal 
revisar-les i el seu grup està obert que s’estudiï quina és la millor opció. 
Afegeix que no han presentat cap esmena per tal de no desvirtuar allò que 
la CUP volia portar al Ple i per aquest motiu votaran en contra aquesta 
Moció i donaran suport a la Moció substitutòria que es presentarà des de 
l’Equip de govern. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que quan el grup de la CUP va 
entrar aquesta Moció es van fer consultes jurídiques i segons aquestes la 
Llei no permet, en aquests moments, cap tema de municipalització de 
serveis, exceptuant en algun cas quan ja hi ha una empresa pública creada. 
La concessió que hi ha actualment amb l’empresa SOREA és amb una gestió 
municipal, ja que inclou l’Ajuntament i l’empresa té una part de beneficis 
però també una part de responsabilitats. Diu que municipalitzar el servei no 
és millorar l’aigua d’Artés, que el que és important és que es faci aquesta 
obra d’abastament comarcal. Afegeix que sembla que aviat es reiniciaran 
les obres però que encara no hi ha una data fixe.  
Una cosa que cal tenir en compte i que els serveis jurídics de la casa ja ens 
van comentar i és la necessitat d’un estudi econòmic, tècnic i jurídic sobre 
la viabilitat per procedir a la gestió directa del servei d’aigües en qualsevol 
de les modalitats, però com Alcalde i per tant com a responsable principal a 
l’alhora de prendre decisions i davant el dubte de la viabilitat, cal estudiar si 
es podrà dur a terme o no. Ara haurem de procedir a la votació de la Moció 
de la CUP. 
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El regidor en Ramon Fornell Alsina diu que és cert que la normativa posa 
moltes traves però que creuen que, tot i així, es pot tirar endavant. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas Serra diu que l’Equip de Govern té clar 
que cal fer un estudi de viabilitat i de comparativa entre l’actual gestió i 
algun altre tipus de gestió diferent i es comprometen a fer-ho. 

Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 
Voten a favor: n’Ernest Clotet i Berenguer, en Gerard Girbau i Fonts i en 
Ramon Fornell i Alsina. 
Voten en contra: En Josep Candàliga i Freixa, n’Anna M. Ginesta i 
Franquesa, Na M. Àngels Crusellas i Serra, na Pilar Valiente i Ballesteros, 
n’Elisabet Carracedo i Mañosa, En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño 
i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

Vist el resultat de 3 vots a favor i 9 vots en contra, queda desestimada 
l’anterior Moció. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí demana un compromís relatiu a la 
realització d’un estudi. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que encarregaran un estudi 
econòmic tècnic i jurídic sobre la viabilitat de la gestió directa del servei 
d’aigua. 
 
A continuació els grups municipals de GUA-AM, PA i CIU presenten de forma 
conjunta la següent Moció: 

MOCIO SOBRE GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA 
Vist l’escrit presentat per la CUP, registre d’entrada núm.  3043/2013, 
relatiu a la proposta , entre d’altres, d’articular un nou model de gestió de 
l’aigua mitjançant el compromís d’aquesta Corporació cap   a la 
municipalització  plena del servei  d’aigües municipal per tal de combinar  la 
qualitat i l’eficiència del servei  amb una gestió pública transparent i 
participativa. 
Atès que creiem que  la tramitació  del  canvi de sistema de gestió d’aquest 
servei requereix , amb caràcter previ , dels estudis econòmics i jurídics 
necessaris per tal de tenir la  informació  pertinent  sobre la viabilitat 
econòmica , tècnica i   legal per a  portar a  terme allò  sol.licitat  dins  el 
marc jurídic vigent . 
Per tot això  proposem al Ple l’adopció del següent acord: 
-Encarregar un estudi econòmic , tècnic  i jurídic   sobre la viabilitat de  
procedir  a la gestió  directa   del servei d’aigües en qualsevol de les 
modalitats que preveu l’article 85, apartat 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de regim local  , en la redacció donada per l’article 
21 de la Llei  27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat 
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de l’Administració Local,  i que    valori els resultats    envers l’actual 
sistema de gestió per determinar   quina és la forma més sostenible i 
eficient  de gestió del servei. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 
 

13.- 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. 
7/2014. 
 
14.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
No n’hi ha 

15.- PRECS I PREGUNTES 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, primer de tot, vol respondre una 
pregunta que li va quedar pendent en el Ple passat, en relació a una qüestió 
de CIU sobre la contractació d’una empresa de gestió i administració local 
electrònica. Vaig dir que es tractava d’una decisió dels serveis tècnics i 
jurídics i es van valorar diferents propostes. El que s’apropava més a les 
nostres necessitats –que incloïa registre d’entrades i sortides, de factures, 
d’expedients, seu electrònica...- i comptant que els serveis tècnics ens van 
fer la proposta de l’empresa gestiona, es va optar per aquesta. 
 
El regidor en Manel Parreño Jiménez recorda que van ser tres les preguntes 
que van fer: el cost del servei, els beneficis que aportava a l’Ajuntament i si 
no hi havia alguna empresa a Catalunya que oferís aquests serveis. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el cost del servei és de 
5.822 euros anuals, IVA inclòs i que, en diferència, era l’opció més 
econòmica i a més l’única que incloïa el manteniment de l’ús de plantilles de 
document, actualitzat sempre a la normativa vigent, i inclou tota la base de 
dades d’espúblico. Explica que hi ha una empresa que es diu ABSIS, però 
no complia els requeriments i el preu era de 16.000 euros, també hi havia 
l’empresa Audición que pujava uns 65.000 i Tecsidel 25.200 euros. 
Finalment hi havia espublico/gestiona que tenia un import de 14.436 euroes 
i que correspon al programa d’implantació en format núvol i altres sistemes. 
Aquest era el més econòmic pel que fa referència al manteniment i s’ha 
valorat molt que el ciutadà pugui accedir encara amb més facilitat a la seu 
electrònica. 
 
El regidor en Manel Parreño Jiménez recorda que els membres del seu grup 
encara no tenen accés a les dades. 

 
 27 



 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que estaven ultimant els 
accessos i que no tardaran en tenir-lo. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí, en nom del seu grup, condemna l’acte 
vandàlic de la pintada que s’ha fet, en la qual s’equipara un grup polític 
d’aquí amb el nazisme. Afegeix que és intolerable que hi hagi una pintada 
així i que s’ha de treure el més aviat possible i donen el seu suport al grup 
Unitari de la mateixa manera que també ho farien si fos un altre grup. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa dóna les gràcies a CIU i explica que 
s’han demanat diferents pressupostos per netejar-les i s’està valorant quina 
és la millor opció. També s’està valorant com netejar la porta del museu i 
totes les pintades que s’han fet, ja que creuen que Artés no es mereix 
aquestes bretolades. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí explica que els veïns del carrer Berga 
han entrat una instància demanant que no s’utilitzi l’antic escorxador per fer 
activitats que puguin perjudicar el seu entorn ni el seu descans nocturn. 
Afegeix que ja es veuen perjudicats  per les molèsties de l’activitat que es 
fa actualment a l’Ateneu. Ressalta que són 60 veïns del carrer Berga qui 
subscriuen la instància, i que això denota una forta preocupació. Diu que tal 
i com han dit en altres ocasions, el tema de l’edifici de l’escorxador ja va 
començar en mal peu ja que no es va consensuar l’ús d’aquest espai amb 
els altres grups municipals. El fet de prendre la decisió d’esquena a l’entitat 
que hi havia en aquells moments, que eren els reis, i sense informar-los 
degudament. També es va fer d’esquena a la gent que en pot patir les 
conseqüències i que són els veïns del carrer Berga. 
Afegeix que en aquesta legislatura moltes vegades es parla de participació, i 
veuen bé com s’han realitzat els processos de participació que s’han fet, 
però també creuen que la participació s’hauria de demostrar en tots els 
temes que afecten el poble, com per exemple el canvi de sistema 
d’escombraries, que ells ja havien demanat que es portés a terme un 
procés de participació, o el cas de l’antic escorxador que és un tema prou 
evident per realitzar un procés de participació amb els veïns, a més de les 
entitats. Sabem que els polítics es van reunir amb els veïns i que havien 
quedats satisfets amb les respostes donades, però a nosaltres ens ha 
arribat que això no era ben bé així.  
Entenen la seva legítima demanda i entenen la posició que hi pot haver pels 
diferents col·lectius. També entenen l’alegria de les entitats en poder 
utilitzar un altre espai  però també entenen els veïns. Per tots aquests 
motius, demanen que s’arribi a un acord, que es treballi aquest tema amb 
els veïns i les entitats i que s’arribi a un consens on sigui possible que els 
veïns prenguin part dels acords en relació a les activitats que es podran fer 
allà. Demanen que es faci una taula de diàleg amb els diferents agents 

 
 28 



implicats, però sobretot amb els veïns que s’han sentit molests i dels quals 
avui hi ha algun representant aquí. Tot i que sabem que això està molt 
avançat, amb un avantprojecte fet, amb una aprovació del pressupost amb 
el suport de la CUP...demanem que hi hagi un esforç per arribar a un 
consens i que des de l’Equip de govern ens digueu quina és la vostra posició 
envers aquesta qüestió.  
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que hi ha hagut una recollida 
de signatures al carrer Berga, posteriorment a aquest fet vam convocar a 
tots els veïns del carrer Berga perquè sabessin de primera mà què s’hi faria 
en aquest cas i m’agradaria explicar-ho en dues parts. La primera 
correspondria a la remodelació de l’edifici municipal, ja que mantenir-lo en 
bones condicions és obligació nostra com Ajuntament, i la remodelació que 
es fa és per complir la normativa d’instal·lacions, de seguretat de l’edifici. 
La segona part fa referència a l’activitat que es desenvoluparà en aquest 
equipament. Aquesta segona part es va iniciar tot informant a les entitats 
del municipi, possibles entitats que en puguin fer ús. Recordar que l’entitat 
dels Reis era coneixedora que allà es volien fer unes remodelacions i fins i 
tot ens van deixar la clau per anar prendre mides i mirar les qüestions de 
seguretat que eren necessàries realitzar, perquè aquest equipament 
compleixi amb la normativa actual. Afegeix que són conscients que l’entitat 
que hi ha allà necessita un altre espai encara que només sigui mentre es 
fan les obres, i per aquest motiu l’Equip de govern està buscant un espai 
pels reis i així poder iniciar les obres de remodelació de l’espai i poder 
garantir la seguretat i la viabilitat com a patrimoni municipal i finalment 
s’endegaria amb les entitats del poble un procés participatiu que ja es va 
comentar en la reunió que hi va haver a Cal Sitjes amb les entitats. Recorda 
que les entitats són les que fan ús de molts dels equipaments municipals i 
afegeix que cal dir que darrera de les entitats hi ha les persones. En 
definitiva el que vol dir és que en un primer moment el que volen és 
arreglar aquest equipament i això és el que es va comunicar als veïns que 
van venir a la reunió. 
La segona part correspon a un procés que segurament s’iniciarà aviat i aquí 
s’iniciarà un procediment amb les possibles necessitats de les entitats 
artesenques. 
 
El regidor en Roger Genescà Campí diu que estan d’acord en què els edificis 
municipals han d’estar adequats a la normativa vigent però ara mateix 
estem en un edifici, l’Ajuntament, que segurament no compleix aquesta 
normativa. Per això quan aquest argument es vol aplicar en algun altre lloc 
com pot ser la caseta d’Andalusia, llavors potser caldria mirar quins edificis 
municipals hi ha en aquesta situació i llavors, potser, començar a arranjar 
pels més importants. Recordem que en aquesta mateixa casa hi ha 
treballadors a diari i potser caldria tenir en compte aquesta qüestió.  
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Pel que fa al fet que l’entitat dels reis estaven informats quan se’ls va 
demanar la clau, dir que segons ells no tenien constància que allà es volia 
fer una sala polivalent i que segurament els acabarien traslladant d’allà. 
Se’ls va demanar la clau i el president de l’entitat la va deixar perquè es 
tractava d’un espai municipal. Explica que entenen perfectament la 
participació de les entitats i així ho van voler traslladar en la reunió però 
creuen que també han de ser coneixedores d’aquesta realitat i que els veïns 
estan demanant formar part d’aquest procés  i tenir veu en aquest procés 
en quines activitats es podran realitzar en aquest equipament ja que ells 
són principalment els més perjudicats. Ara demanen que s’expliqui tot 
correctament i sobretot que s’escolti als màxims implicats que són els veïns 
i s’arribés a un consens amb ells i que participessin de l’acord que s’acabés 
prenent a l’Ajuntament, i que en aquest consens també es tingués en 
compte els altres grups municipals. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que hi ha una necessitat 
d’espai per la comissió de reis,  i ja en la legislatura 2003-2007, una de les 
peticions de l’entitat era relativa a l’espai ja que allò se’ls havia fet petit. I 
ara, com Equip de govern, estem treballant per resoldre aquest problema.  
Com a Equip de govern tenim la responsabilitat de realitzar projectes i 
millores de cara el poble i com a solucions per a l’Ajuntament. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa diu que sobre el tema de la 
Comissió de Reis es podria estar parlant tres hores i segurament no es 
posarien d’acord. Les opinions dels uns i dels altres són bastant diferents 
sobre el que va passar amb la Comissió de Reis i fins on s’ha arribat. 
Afegeix que no s’ha dit en cap moment que no es tindrà en compte l’opinió 
dels veïns, i evidentment també es tindrà en compte l’opinió de les entitats. 
Explica que, segons la seva opinió, en la reunió que es va tenir amb les 
entitats l’actitud de Convergència en voler polititzar el tema no va ser 
l’adequat. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que s’estan barrejant les 
coses i que s’estan “ficant” focs en llocs on no n’hi ha. Diu que el regidor de 
Convergència parla del tema dels edificis que no compleixen amb la 
normativa i que ara s’està treballant amb el pavelló per tal que els actes 
puguin ser més multitudinaris. També s’està treballant amb el Centre Cívic. 
En aquests moments també s’està acabant de treballar amb la Sala 2 de 
Gener i la part que correspon de Cal Sitjes. 
Un dels espais que estava en molt males condicions era l’Escorxador. El 
tema de l’escorxador es va posar sobre la taula amb la presència de tots els 
grups municipals en una comissió de territori. Es va parlar de l’Escorxador 
en part també per donar solució a una entitat que es quedava sense espai 
per les seves actuacions i en aquell moment ningú es va posar en contra. 
Per fer un pressupost va ser necessària una memòria valorada i això és el 
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que es va fer de l’escorxador. Així va ser com es va parlar de dos espais, en 
els quals es podia col·locar els lavabos en un i l’altra una barra. Això va ser 
el que vam traslladar a l’Enginyeria que estava elaborant la memòria 
valorada. Quan va arribar aquest document a l’Ajuntament es va incorporar 
als pressupostos. Només es vol fer el terra nou, treure la “uralita”, dos 
lavabos, amb la ubicació encara per determinar, i una barra. 
Es va parlar amb alguna entitat i aquestes van dir que fins i tot era 
insuficient, però finalment, la setmana passada, es va fer la presentació a 
totes les entitats i se’ls va demanar que donessin la seva opinió sobre què 
es podria fer allà i així optimitzar l’espai al màxim. Aclareix també que 
només s’arreglarà l’edifici antic, sense fer res en els annexes.  Després ja 
només ens quedarà per adequar aquest edifici i afegeix que si aquest any 
resolen tres equipaments, encara tindran sis mesos de l’any vinent per 
adequar l’Ajuntament a les mesures vigents. I, finalment, recorda que tres 
en un any és més que cap en una legislatura. 
Els veïns del carrer Berga mostraven la seva preocupació per les activitats 
que es podien fer en aquest equipament. Es va parlar amb ells i no es va 
traslladar a cap grup que els veïns sortissin contents. En cap moment van 
fer servir la paraula “contents”. 
 
El regidor en Josep M. Camprubí i Salvo diu que van fer servir la paraula 
“satisfets”. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas respon que satisfets no és el mateix que 
contents. Segueix explicant que el que preocupava més als veïns era el 
soroll i la nocturnitat, sobretot dels actes que es poguessin fer a l’exterior, i 
se’ls va assegurar que l’Ajuntament, sigui quin sigui en aquell moment. 
Serà qui regularà l’ús que se’n faci i quines activitats es realitzaran a 
l’interior i quines es faran fora. Per aquest motiu demanaven que les 
finestres aïllessin el so. Se’ls va explicar que no hi havia cap actuació 
prevista en les finestres d’aquella part, tot hi que en la porta si que hi ha 
prevista una actuació. 
Les entitats i l’Ajuntament són qui regularan l’ús d’aquest equipament i ho 
faran mirant de no afectar el veïnat.  
 
El regidor en Roger Genescà i Campí, en relació al tema de la politització de 
les entitats que deia la regidora, diu que no ho comparteix, perquè es 
tractava d’una reunió amb les entitats, que estaven eufòriques davant la 
utilització d’un nou espai, que se’ls prometia i ells només van avisar que hi 
havia veïns de la zona que no hi estaven d’acord. Les entitats han de tenir 
tota la informació i si aquesta ja l’hagués facilitat l’Equip de Govern, 
nosaltres no hauríem dit res, però vam creure lògic que algú els expliqués 
que els veïns havien entrat una instància a l’Ajuntament. 
En relació al tema de la “caseta” d’Andalusia, diu que la seva opinió la pot 
veure en les actes de diferents plens. Afegeix que sempre topen en el 
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mateix punt: diu que l’equip de govern la vol treure perquè no compleix 
amb la normativa i el seu grup creu que si tots els equipaments  d’Artés 
haguessin de complir avui amb la normativa, segurament el dia següent 
haurien de canviar moltes coses. Afegeix que el seu grup pensa que 
l’Ajuntament hauria de ser més flexible a l’hora de buscar solucions en 
moltes situacions que es donen al municipi i que no són estrictament legals. 
Una vegada més demana que se li faci arribar un informe tècnic elaborat 
per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament o per part de Secretaria 
conforme els diferents edificis municipals compleixen la normativa, volen 
saber quins compleixen i quins no. 
Finalment i pel que fa al tema dels veïns, entenen que a més de ser 
escoltats s’ha d’arribar a un acord amb ells i amb una solució consensuada. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que els veïns van sortir de 
la reunió amb el compromís de l’actual govern que no hi hauria soroll. 
Afegeix que les entitats són conscients que, en aquests moments, el soroll 
que es genera dins el local surt fora. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana que facin les obres 
necessàries per solucionar aquest tema. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que realment va ser així, van 
votar els pressupostos parlant d’aquest tema. Van demanar el compromís 
que l’entitat de Reis no quedessin penjats i van demanar el compromís que 
els veïns poguessin participar en l’organització, decisió, estructuració i 
plantejament del que pot arribar a ser algun dia l’antic escorxador. I 
segueixen demanant com ja ho han fet moltes vegades processos 
participatius, tot i que moltes vegades pensem que en “malgastem” el nom.  
No s’acaben de fer com haurien de ser i a vegades potser es confonem 
sessions informatives amb processos informatius. Com Ajuntament quan 
s’obre un procés participatiu s’ha de tenir clar cap on s’obre i amb quins 
objectius. Creu que els veïns han de formar de l’engranatge, que són part 
del conjunt. Pensem que l’Equip de govern, en aquests moments, deu haver 
fet la part corresponent a les sessions informatives i més endavant 
engegaran el procés participatiu. Deixem decidir a les entitats si volen 
demanar permís a l’Ajuntament o bé si es volen gestionar elles mateixes. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que tindrà en compte el que ha 
exposat el regidor n’Ernest Clotet i que pel que fa a allò que ha exposat el 
regidor en Roger Genescà diu que els els faran arribar. Tot i que no entén 
que no sàpiga com estan els equipaments si va estar regidor en la 
legislatura passada.  
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que saben que s’han signat en 
diferents municipis i pràcticament amb la totes les Policies Locals de 
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Catalunya un conveni de col·laboració de seguretat amb el departament 
d’Interior i voldria saber si Artés el firmarà o no aquest conveni. Creu que 
és un conveni on es delimiten on arriben les competències de la Policia 
Local i les dels Mossos d’Esquadra. Afegeix que pràcticament totes les 
Policies locals han signat aquest conveni. Només en falten sis i entre 
aquestes hi ha Artés i demana quin és el motiu.  
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que van parlar d’aquest tema 
en la Junta de govern però no s’ha signat perquè posen uns límits 
d’actuació en el municipi. I hem de ser conscients que tot i que Artés té cos 
de Policia Local, moltes vegades, hi ha un sol Policia. Llavors pensem que si 
es delimita l’actuació dels Mossos, algunes situacions no podrien ser 
resoltes per un Policia sol.  Per aquest motiu l’Equip de govern es va 
replantejar aquest tema i es vol mirar de parlar amb l’Intendent de la 
comarca, per tal de manifestar-li la nostra inquietud. Un cop hagi parlat 
amb l’Intendent, convocarem a tots els grups per explicar-vos-ho. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí demana si se’ls pot fer arribar aquest 
conveni. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina fa una pregunta dirigida a la 
regidora d’Educació, en relació a l’Escola Bressol Municipal. Sembla que no 
hi ha plaça per alguns infants en el curs 2014-15. Sembla que hi ha un 
seguit de pares preocupats per no saber si podran escolaritzar els seus fills 
el curs vinent i ho voldrien saber per tal de, si fos necessari, buscar plaça 
en altres municipis. 
 
La regidora n’Anna Ginesta Franquesa diu que és un rumor que corre pel 
poble sense fonament. Diu que quan es facin les preinscripcions hi hagin 
dades reals ja els les farà arribar. 
 
La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si la resposta que han de 
donar és que no pateixin que hi haurà places. 
 
La regidora n’Anna Ginesta Franquesa diu que fins que no s’hagin fet les 
preinscripcions no es pot dir res. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que aquest any hi ha una aula 
tancada per falta de nens, però si l’any vinent s’ha d’obrir aquesta aula no 
suposarà cap problema. En el moment que hi ha totes les preinscripcions, 
llavors s’organitza les aules del centre. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que els ha arribat una informació 
que diu que s’ha rebut de la diputació de Barcelona una subvenció de 2.300 

 
 33 



euros per beques menjador. Voldrien saber si s’han atorgat totes, si han 
sigut suficients, com està aquest tema. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu al regidor en Manel Parreño que 
li respondrà en el pròxim Ple i d’aquesta manera disposarà de totes les 
dades. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que estan contents perquè de 
mica en mica s’ha iniciat la gravació per vídeo dels Plens i que els ciutadans 
d’Artés ara en puguin disposar de les imatges per televisió.  

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, 20 de febrer de 2014 
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