
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE MARÇ 
DE 2014 
 
Núm. de la sessió:  3/2014 
DIA: 20 de març de 2014 
HORARI: De les 20.30 a les 21.00h 
LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 
 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Josep Candàliga i Freixa, alcalde GUA-AM 
Sra. M. Àngels Crusellas i Serra, tinent d’Alcalde PA 
Sra. M. Pilar Valiente i Ballesteros, tinent d’Alcalde GUA-AM 
Sra. Elisabet Carracedo i Mañosa, tinent d’Alcalde PA 
Sra. Anna M. Ginesta i Franquesa, tinent d’Alcalde GUA-AM 
Sr. Ernest Clotet i Berenguer, regidor CUP 
Sr. Ramon Fornell i Alsina, regidor CUP 
Sr. Gerard Girbau i Fonts, regidor CUP 
Sr. Roger Genescà i Campí, regidor CIU 
Sr. Manel Parreño i Jiménez, regidor CIU 
Sra. Josefa Montañola i Cortina, regidora CIU 
Sr. Joan Babeli i Shawa, regidor CIU 
Sr. Josep Camprubí i Salvó, regidor CIU 
Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 
Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA: 
Cap 
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 

2. APROVACIÓ CONVENI  DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL  PER A 
LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI 
 
Vist el conveni de cooperació intermunicipal entre diferents ajuntaments de 
la comarca del Bages per la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit 
territorial d’aquests municipis i trobat conforme. 
Atès que el conveni té per objecte definir les actuacions de les parts per a la 
prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis que 
en formen part. 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació intermunicipal entre diferents 
municipis de la comarca del Bages per a la prestació conjunta del servei de 
taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis, d’acord amb la minuta 
adjunta. 
Segon.- Facultar el sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’efectivitat d’aquest acord. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i als municipis interessats. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí comenta si, aprofitant que es vol tirar 
endavant amb aquest conveni, es vol fer algun tipus de regulación dins la 
normativa per tal de regular una mica a qui correspon l’atorgació de 
llicències i d’altres aspectos d’aquest tema i els seus usos. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa exposa que actualmente hi ha donades 
5 llicències, i que n’hi ha dues que actualment no operen. Per aquest motiu 
el que cal fer ara és recuperar aquestes dues llicències. Dins la normativa 
del taxi caldrà posar una parada dins del municipi, i entre altres coses 
també s’hauria de fer una ordenança o un reglament per gestionar aquest 
tema del taxi. 
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La Secretària comenta que tal com ja ho va fer en la comissió informativa 
corresponent, entén que, a la vista del redactat de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
anomenada LRSAL, aquesta matèria no és competència pròpia del municipi.  
 
El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que des de la CUP donaran 
suport a aquest conveni perquè consideren molt important la cooperació 
entre municipis. Creuen que cal explorar aquesta via de cooperació 
municipal també en altres aspectes com podrien ser les escoles de música o 
bé la gestió forestal. També fa referència a l’advertiment de la Secretària en 
relació a la LRSAL que ja van comentar en el Ple passat i on van aprovar el 
recurs d’inconstitucionalitat. El seu grup es posiciona totalment en contra 
d’aquesta Llei perquè suposa la vulneració de l’autonomia local i creuen que 
si cal s’ha de desobeir  i per aquest motiu esperen que avui s’aprovi aquest 
conveni i que aquesta Llei no s’apliqui al municipi d’Artés perquè és una Llei 
totalment antidemocràtica. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior conveni. 
 

3.- DONAR COMPTE EXPEDIENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 
Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcaldia del dia 28 de febrer de 
2014 de liquidació del pressupost de 2013, que diu el següent: 
Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2013 en el qual es posa de 
manifest l’execució de l’estat de despeses d’ingressos i despeses i es 
determina els drets pendent de cobrament i obligacions pendent de pagament 
a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, el romanent de 
crèdit i el romanent de tresoreria. 
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 
2/2004 de 5 de març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha 
informat la liquidació de l’any 2013. 
Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica 
correspon a l’Alcaldia en relació a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
Aquesta Alcaldia 
RESOL: 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de la liquidació del Pressupost Municipal de 
l'exercici 2013 amb els documents que integren el mateix.   
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments 
RT 
pressupostari 

a. Operacions corrents 4.806.866,62 3.582.692,53   
b. Altres operacions no financeres 187.610,00 405.739,29   
1- Total operacions no financeres (a+b) 4.994.476,62 3.988.431,82   
2- Actius financers     
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3- Passius financers  140.044,52   
RESULTAT PRESSUPOSTARI  4.994.476,62 4.128.476,34  866.000,28 
4- Crèdits finançats amb RTDG   8.419,60  
5- Desviacions de finançament negatives   38.694,12  
6- Desviacions de finançament positives   324.661,52  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2012    588.452,48 

ROMANENT DE TRESORERIA 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria    865.366,63 

2 
(+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI 
D'EXERCICI   2.458.050,33 

  PI - Exercici corrent  968.130,26  
  PI - Exercicis tancats  1.461.464,34  
  D'altres operacions no pressupostàries  28.455,73  
  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva    

3 
(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 
FI D'EXERCICI   951.533,42 

  PD - Exercici corrent  437.070,86  
  PD - Exercicis tancats  288.145,39  
  D'altres operacions no pressupostàries  226.317,17  
 (-) Pagament pendent aplicació definitiva    

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)   2.371.883,54 

II SALDO DUBTÒS COBRAMENT   654.920,36 

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT   714.597,76 

IV 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III)   1.002.365,42 

SEGON.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 
192.4 de la TR de la Llei d’Hisendes locals, en el que es diu que de la 
liquidació un cop aprovada s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió 
que es celebri, així com comunicar el present acord al Ministeri d’Economia i 
Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentada de l’esmentat expedient i 
liquidació. 
 

4.- DONAR COMPTE EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 
NÚM. 1/2014 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2013  
Seguidament es dóna compte del Decret relatiu a l’aprovació de l’expedient 
de modificació de pressupost 1/2014 del dia 5 de març de 2014, que diu el 
següent: 
D’acord amb el que determina l’article 175 del Text Refós de la Llei 
d’hisendes Local RDL 2/2004 de 5 de març, els crèdits per a despeses que 
el darrer dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment 
d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, sense més 
excepcions que les previstes en l’article 182 del mateix text esmentat. 
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Atès que una de les excepcions són els crèdits de projectes finançats amb 
ingressos afectats (amb excés de finançament o compromisos ferms 
d’aportacions) , per la qual cosa han d’incorporar-se obligatòriament, 
excepte que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució 
de la despesa. 
Atès que les bases d’execució del pressupost estableix que al finalitzar cada 
exercici, i fent-hi referència, la Intervenció ha d’elaborar els estats 
pressupostaris que comprenen els romanent de crèdit de cadascuna de les 
procedències  enumerades a l’article 47.1 del real Decret 500/1990, de 20 
d’abril, i un informe en el qual consti si hi ha o no recursos per al seu 
finançament.  
És per tot això, que aquesta Alcaldia RESOL: 
PRIMER.- Aprovar la incorporació obligatòria de crèdits de l’exercici 
econòmic 2013 per un import de 655.627,04 €, que es finançaran amb 
càrrec a ingressos afectats d’exercicis anteriors, d’acord amb la informació 
que s’annexa en aquest dictamen i que en resum s’ajusta al següent: 
155.60901 Urbanització Roquinyons      25.003,55 € 
155.61905 Urbanització Carrer Fussimanya       8.065,19 € 
155.61910 Millora connectivitat nucli antic     90.791,97 € 
161.61909 Base Col·lector del torrent               365.184,46 € 
165.61904 Enllumenat Carretera de Sallent        1.466,89 € 
165.61912 Millora eficiència energètica E.P.              165.114,98 € 
SEGON.- Incorporar l’ import de 187.493,35 € corresponent a les despeses 
degudament autoritzades i/o disposades en l’ exercici 2013 següents: 
Fun. Econ. Descripció            Import 
155.61910 Millora connectivitat Nucli antic     52.527,55 € 
165.61912 Millora eficiència energètica E.P.      57.228,40 € 
165.61913 Renovació enllumenat C/ Industria i altres    29.917,87 € 
235.48000 Cooperació al desenvolupament       8.500,00 € 
323.48900 Subvencions ensenyament        6.800,00 € 
330.48900 Subvencions entitats culturals     18.992,76 € 
340.48900 Subvencions entitats esportives     13.526,77 € 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’anterior Decret. 
 
 
5.- APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER A 
DESPESES ADQUIRIDES DURANT L’EXERCICI 2013 PER IMPORT DE 
11.533,00 EUROS SENSE QUE EXISTEIXI PEL GLOBAL DE LA 
DESPESA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria 
d’Hisenda que diu el següent: 
Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-
econòmiques, afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de 
l’existència de factures que figuren a la relació annexa per import de 
11.533,00 €, corresponents a la prestació de serveis, subministraments i 
treballs diversos acreditats per diferents proveïdors com a conseqüència de 
la realització de despeses sense consignació pressupostària pel conjunt de 
la despesa, i d’ acord amb l’ annex que s’ adjunta al present. 
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Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents 
regidories i reuneixen els requisits adients per pagar-les i, per tant, és 
procedent que la Corporació les aprovi i reconegui el crèdit que representa. 
L’article 18è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits 
previs a l’aprovació de les factures, estableix que hauran de ser 
conformades pel regidor o tècnic de l’àrea corresponent així com 
fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 
Atès l’article 173 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, respecte 
de l’exigibilitat de les obligacions prerrogatives i limitació dels compromisos 
de despesa i, en concret, l’apartat cinquè de l’esmentat precepte, que 
estableix que no es podran adquirir compromisos de despesa per quantia 
superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses, essent 
nuls de ple dret els acords que no respectin l’esmentada norma. 
Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol sisè 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, i article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització,  funcionament i regim jurídic de les 
entitats locals, sobre la competència del Ple de la Corporació pel 
reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació. 
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2014, i 
per tant restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del 
pressupost vigent, resultant que hi ha suficient crèdit a les partides 
corresponents. 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, 
l’adopció dels següents  
A C O R D S: 
Primer.- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació 
annexa, per import de 11.533,00 €, la prestació de serveis, 
subministrament i treballs diversos, doncs es tracta de prestacions 
efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents 
àrees, als efectes d’imputar-les a les corresponents partides del pressupost 
del 2014.   
Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup s’abstindrà. 
Afegeix que ja saben que la seva abstenció afavorirà l’aprovació però que 
no hi poden votar a favor perquè no han participat en la generació 
d’aquestes despeses. 
 
Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, 
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n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell 
i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 
Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i 
Shawa. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, per majoria queda 
aprovada l’anterior proposta. 
 
 
6. DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN I DECRETS 
Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 
11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de control del Ple, es dóna compte 
dels Decrets adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern núm. 
11/2014. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
Seguidament s’aprova per unanimitat la inclusió del següent punt:  
7.1 APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA 
DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’ 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el 
procés sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren 
el símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació 
del 10-J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la 
manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han 
estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de 
la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de 
fer-ho democràticament. 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i 
l’actuació de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al 
procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –
Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– 
n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional. 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les 
nostres mans perquè el poble català  exerceixi el dret inalienable que 
sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el 
referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha 
de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues 
possibles. 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és 
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa 
institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions 
estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius 
fundacionals. 
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Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC 
han acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis 
de Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu 
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer 
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del 
procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica 
d’aquesta demanda popular. 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà 
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los 
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a 
convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat 
espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència 
(DUI) avalats per les seves signatures. 
En conseqüència, recollint la voluntat popular, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
1.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa 
un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 
23 de març de 2014. 
2.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar 
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
3.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència 
(c. Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 
Seguidament es vota l’anterior Moció: 
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, n’Anna M. Ginesta i 
Franquesa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en 
Ramon Fornell i Alsina, en Gerard Girbau i Fonts en Roger Genescà i Campí, 
en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. 
Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
S’abstenen:  Na M. Àngels Crusellas Serra i na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros. 
Vist el resultat de 11 vots afirmatius i 2 abstencions, per majoria queda 
aprovada l’anterior Moció. 
 

7.2 APROVACIÓ  EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2014 
A continuació, els membres assistents al Ple voten la inclusió d’aquest punt 
en l’ordre del dia d’avui: 
Votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, 
n’Elisabet Carracedo Mañosa, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i 
Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en 
Joan Babeli i Shawa. 
S’abstenen: N’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 
Gerard Girbau i Fonts. 
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Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda 
aprovada la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del dia d’avui. 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada per l’Alcaldia i que diu el següent: 
 
ANTECEDENTS 
Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei 
d’ hisendes locals, estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que 
no pugui demorar-se fins l’ exercici següent i no existeixi en el Pressupost de 
la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el President de la mateixa 
ordenarà la incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer cas, o 
de suplement de crèdit en el segon. 
Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat 
expedient podrà finançar-se, entre d’ altres, amb càrrec a baixa de crèdit d’ 
altres partides. 
I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases 
d’ execució del Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2014, el present 
expedient haurà de sotmetre’s a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els Pressupostos. 
Vist que l’ article 179 i 180 del RDL 2/2004, així com la base desena d’ 
execució del Pressupost 2014 estableixen quan calgui dur a terme una 
despesa aplicable a una partida el crèdit de la qual sigui insuficient i sigui 
possible minorar el crèdit d'altres partides corresponents a diferents nivells 
de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, 
s'aprovarà un expedient de transferència  de crèdit. 
L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de 
l'Ajuntament o dels organismes autònoms quan afectin partides de diferents 
àrees de despesa correspon al Ple de l'Ajuntament. 
Atès que l’ expedient de transferències de crèdits proposat en aquest 
expedient es realitza en partides de la mateixa i també de diferent àrea de 
despesa.  
I vist que la base 10ena del Pressupost estableix que correspon l’ aprovació 
de l’ expedient de transferències de crèdit que afecti a partides de diferent 
àrea de despesa al Ple de la Corporació  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extarordinari per un import 
total de 3.300,00 euros. 
SEGON.- AUTORITZAR l’ expedient de transferències de crèdit per un 
import total de 14.902,00 euros. 
TERCER.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit 
número 2/2014, dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides 
pressupostàries que es  modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per 
finançar l'augment que es proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
330 62303 Fotovoltaiques Cal Sitges 1.800,00 Eur 
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920 63200 Maquinaria i instal.lacions 1.500,00 Eur 
TOTAL                 3.300,00  Eur 
FINANÇAMENT 
BAIXA CRÈDIT 
155 21000 Conservació vies públiques 1.800,00 Eur 
234 62500 Mobiliari i estris 1.500,00 Eur 
TOTAL                          3.300,00 Eur 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
PARTIDES DE DESPESA QUE AUGMENTEN 
234.21204 Manteniment cruïlla entitats    2.000,00 Eur 
338.20200 Lloguer edificis       2.900,00 Eur 
912.46600 ACM                2,00 Eur 
920.22706 Estudis i treballs tècnics     10.000,00 Eur 
PARTIDES DE DESPESA QUE DISMINUEIXEN 
151.12100 Complement de destí     2.002,00 Eur 
151.12101 Complement específic     8.000,00 Eur 
234.13000 Retribucions bàsiques     2.900,00 Eur 
234.22620 Activitats PIJ      2.000,00 Eur 
QUART.- De conformitat amb allò que disposa l'article 179 en relació amb el 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies, durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el 
Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
No obstant, el Ple decidirà 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si s’ha fet esment al sou de 
dinamitzador o bé si són activitats del PIJ. 
 
L’interventor explica que es fa referencia a una part de retribució i a una 
part d’activitats. 
  
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup s’abstindrà perquè 
entenen que algunes de les partides d’activitats no s’haurien d’haver tocat i 
que s’hauria haver de treballat ja en la incorporació del dinamitzador des de 
molt abans. El seu grup pensa que treure partida d’aquests conceptes 
encara afebleix més el treball en aquest àmbit. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que de la partida de 
dinamitzador s’ha tret una part perquè s’incorporarà més tard. S’ha tret 
d’aquí perquè tampoc es consumiria. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup també s’abstindrà, 
bàsicament perquè fa poc que s’ha aprovat el pressupost i, tal com diu la 
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CUP, que s’estigui traient diners dels complements de sou ho poden 
entendre, però que es treguin en les activitats del Punt d’Informació juvenil 
no, ja que encara es podrien executar i això no és massa bon senyal. 
Esperonen a l’Equip de Govern que treguin aquestes places de tècnics el 
més aviat possible per tal que no ens trobem de forma repetitiva que es 
vagin traient d’aquestes partides com el passat any. 
 
VOTACIÓ: 
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i 
n’Elisabet Carracedo Mañosa.  
S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 
Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i 
Shawa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 
Girbau i Fonts. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 abstencions, per majoria queda 
aprovat l’anterior acord. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que “les últimes setmanes s’ha 
comentat que hi ha l’interès per part d’una cadena comercial, dedicada 
principalment a l’alimentació, d’instal·lar-se a Artés. Aquesta informació ha 
fet que el petit comerç d’Artés s’hagi preocupat i amb raó.  
La preocupació del petit comerç no és menor, ja que darrerament també ha 
obert portes  una altre cadena comercial que ha fet que es ressentís el 
comerç de proximitat. Sembla que la tendència del mercat és aquesta, la 
d’instal·lar superfícies de fins a 800m2 en poblacions similars a la nostra. 
Aquest fet pot significar que es produeixi un degoteig d’obertures de noves 
superfícies en els propers temps que minaran la difícil situació de les 
botigues d’Artés. 
Aquest fet ens hauria de preocupar ja que pot alterar el model de comerç 
que tenim actualment. El principal problema no és si pot obrir un nou 
establiment de fins a 800m2, la pregunta que ens hem de fer és ¿Quants 
nous establiments pot suportar el nostre model de comerç? En pot suportar 
un més? 
Vull creure que cap dels que som aquí volem que les petites botigues baixin 
les persianes, però hem d’assumir que com a representants escollits pel 
poble tenim molt a dir i sobretot a fer per evitar-ho.  
Artés és un poble que a diferència d’altres de dimensions similars, manté 
una bona salut comercial, i cal treballar perquè segueixi així. 
En aquest sentit, volem llegir la instància de la Unió de Botiguers entrada a 
l’Ajuntament el passat 3 de març.  
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UNIÓ DE BOTIGUERS D’ARTÉS  
EXPOSA: 
Ens hem assabentat que a Artés no hi ha cap pla d’usos que reguli 
l’establiment comercial, més enllà del que preveuen les Normes Subsidiàries 
del Planejament Urbanístic d’Artés. El petit comerç que representem viu 
amb preocupació el tancament de comerços fruit de la implantació sense 
control de nous establiments de grans dimensions. El tancament del petit 
comerç significa la destrucció de llocs de treball i el model de comerç de 
proximitat que tan ric és a Artés. 
DEMANA: 
Que es tingui en compte la nostra proposta de regular el sector del comerç 
a Artés a través d’una regulació dels usos vigents. Demanem que es faci 
urgentment un “Pla d’usos comercials” de manera que es prevegi una 
intensitat o densitat suportable, i que mentre es tramiti, es suspengui 
l’atorgament de llicències que puguin ser de l’àmbit en que es regula per tal 
de poder protegir el nostre sector sense rebre cap altre perjudici.” 
Abans que l'equip de govern ens respongui quina intenció té de realitzar la 
modificació de normes per realitzar un pla d’usos comercial, tal com 
demana la Unió de Botiguers, en unes 70 instàncies que ahir van entrar 
botiguers  del poble així com  una instància en nom dels marxants del 
mercat, li volem fer unes consideracions.  
Creiem que aquest tema arriba en un moment on Artés ja hauria de tenir 
clar quin model de comerç vol tenir. Això hauria d’estar recollit en part per 
les normes subsidiàries del planejament urbanístic que han de regular el 
poble, però com que són del 1987, s’ajusten poc a les necessitats actuals. 
Per aquesta causa pensem  que l’Ajuntament s’ha de dotar urgentment 
d’una reglamentació que doni resposta a els problemes actuals. Nosaltres 
defensem que cal modificar les normes i protegir el petit comerç de 
proximitat. 
La modificació de normes s’ha de fer, a criteri nostre, tenint en compte 
totes les parts implicades, especialment el comerç, i fer un procés 
participatiu obert per poder decidir quin model de comerç volem pels 
propers anys.  
Estem convençuts que això és possible de fer si hi ha voluntat política. I 
aquesta voluntat ha de començar per qui governa. Nosaltres estarem al 
vostre costat si decidiu iniciar aquest procés. 
També som coneixedors que governar significa sovint triar entre dues o 
més opcions. Entenem que l’alcalde pot tenir pressions de diferents bandes, 
però aquí no s’hi val fluixejar. El temps corre i cal tenir una posició clara i 
defensar-la. 
Finalment encoratgem el petit comerç avui present, a no baixar  la guàrdia 
en la defensa del model de comerç que representen. Vosaltres doneu valor 
afegit al nostre poble i teniu tot el nostre suport. 
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Un cop expressada la nostra preocupació, ens agradaria que ens pogués 
contestar l’Alcalde sobre què  pensa  fer  l'equip de govern sobre aquest 
tema.” 
 
La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros agraeix la col·laboració del regidor 
en Roger Genescà, quan hauria d’estar al costat de l’equip de govern 
prenen les decisions que corresponguin. 
Estan d’acord en què es necessita un model de comerç, ningú en dubta. Diu 
al regidor que parla de voluntat política. Explica que la instància que ha 
llegit era de data 7 de març, després de la reunió que es va tenir el 6 de 
març amb la majoria de persones que hi ha avui al públic amb tres persones 
de l’equip de govern. Se’ls va explicar que les nostres intencions eren 
esbrinar les possibilitats legals que tenim com Ajuntament i com a municipi. 
En data 14 de març es va respondre aquesta instància, per això m’estranya 
que la UBA encara no tingui la nostra resposta on s’explica quina és la 
voluntat política i quines possibilitats legals tenim sobre aquest tema. Quan 
tinguem aquesta informació respondrem totes aquestes instàncies que van 
entrar de forma individual i també es farà una reunió amb els representants 
i tots aquells que hi vulguin ser presents per treballar aquest tema, que 
implica no només a les 13 persones que som a l’Ajuntament, sinó que 
principalment als comerciants. Afegeix que la voluntat política ja la tenen i 
demana quina és la voluntat política dels grups a l’oposició. Demana amb 
quines accions es transformaran la seva voluntat política. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que es podria traduir en una 
modificació de les normes subsidiàries d’Artés i també es podria regular el 
Pla d’usos. Aquestes podrien ser alguna de les seves línies d’actuació. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que no ha tingut pressions, tot 
i que com Alcalde i representant del municipi cal que disposi de tota la 
informació sobre aquest tema. Està esperant que li arribin totes les 
notificacions dels òrgans superiors com poden ser la Generalitat i la 
Diputació i fins i tot de l’Estat. Afegeix que els contactes que han tingut fins 
el moment amb tècnics de la Generalitat i altres municipis que han tingut 
experiències similars no han deixat massa clar aquest tema. Així mateix es 
compromet que quan disposi de tota la informació sobre aquest tema 
convocarà a la Unió de Botiguers i als grups de l’oposició. Com Equip de 
Govern es comprometen a estar al costat de la UBA. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer exposa que el seu grup entén que 
aquest problema deriva d’una manca de planificació, que no és un problema 
d’avui. Entenen que el tema dels Roquinyons deriva del model de poble que 
es vulgui i que no s’hauria ni d’haver plantejat. Si es vol un poble amb 
comerç de poble has d’anar a buscar que el nucli no creixi en grans 
construccions, que potser portaria gent acostumada a comprar en centres 
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comercials. El problema no és d’avui, el problema és de planificació i cal que 
cadascú assumeixi les seves responsabilitats en el que ens trobem avui. 
Com Ajuntament es poden decidir amb quins comerços es fan els acords en 
temes de Serveis Socials, o quan es fan festes de l’Ajuntament en quines 
botigues es va a comprar. Hi ha altres temes que poden afectar el comerç  i 
que venen de la Generalitat com poden ser els temes d’horaris que no 
beneficien en res al petit comerç, és cert que potser en això vosaltres no hi 
podeu fer res però es pot lluitar en altres petites cosetes, però el problema 
que té Artés és de planificació en general, no només en aquest tema. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que ja ha deixat clar quin model de 
poble volen. Afegeix que hi ha mesures per poder-lo definir: Es pot fer un 
pla de mesures comercials. Es pot incorporar a un POUM. Afegeix que en la 
normativa del poble es pot fer de més i de menys per tal que el que 
decideixin entre tots faciliti un model de comerç més sostenible i que faci 
viable el creixement del petit comerç. Diu que tot i que hi ha una normativa 
superior queda un marge per fer coses. Diu que cal voler-les buscar, trobar-
les i tirar-les endavant. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana al regidor en Roger 
Genescà que concreti el més i el menys del que està parlant. 
 
El regidor en Roger Genescà i Campí diu que es pot regular segons la 
densitat, d’intensitat, i que hi ha molts tipus de paràmetres dins d’una 
normativa. Afegeix que ell no és tècnic però que l’Equip de govern es pot 
envoltar de persones més coneixedores d’aquest tema. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra recorda que s’ha trucat a la 
Generalitat i a la Diputació i demana al regidor Genescà que si ell ha trobat 
cap tècnic que parli de densitat que els ho faci saber i així ampliaran 
coneixements. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez vol realitzar el següent prec en relació 
a la instància que va presentar CIU sobre el tema de la Treballadora social:  
Instància per regular la situació de la Treballadora Social 
Coordinadora  
Ens sap greu que us hagi semblat malament que entréssim el passat 27 de 
febrer una instància demanant que es regulés la situació d’un treballador 
municipal cosa que ja  fa temps que demanàvem verbalment amb la 
intenció que  que se solucionés  aquesta greu situació.  
Les desafortunades consideracions que es van fer cap a un dels nostres 
regidors a la comissió informativa, per aquest fet, fa que avui donem 
lectura de la instància perquè quedi palesa la nostra intencionalitat, que no 
era altra que, sense fer soroll, arreglar una situació del tot irregular. 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ D’ARTÉS 
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INSTÀNCIA  
EXPOSO: 
El nostre grup municipal té coneixement per comunicació verbal de l’Alcalde 
i per haver-ho presenciat, que des de principi de gener la Sra. Anna Cerdán 
Heredia està treballant a l’ajuntament d’Artés unes 22 hores setmanals.  
DEMANO: 
Demanem a la secretària de l’ajuntament que se’ns faci una còpia del seu 
contracte laboral o la relació contractual que manté amb l’ajuntament 
d’Artés, així com quin és el seu horari de treball i la remuneració que ha 
percebut, percep o percebrà.  
També sol·licitem que se'ns descriguin detalladament les tasques que 
realitzarà així com una descripció dels treballs realitzats fins al moment. 
Creiem que durant aquest temps de treball a l’ajuntament d’Artés, la 
treballadora  ha tingut accés a documentació de l’àrea de benestar social, 
volem saber si és així i si té alguna autorització per poder-ho fer. En cas 
contrari, es podria vulnerar la protecció de dades. 
Finalment, demanem que en cas de no disposar de cap vinculació 
contractual amb l’ajuntament d’Artés no se segueixi amb aquesta situació 
irregular i es procedeixi urgentment a la seva esmena.  
Estem segurs que la voluntat de l’ajuntament no és cometre cap 
irregularitat, però tenim la percepció, potser equivocada, que s’ha vulnerat 
la legalitat. 
Esperem que se’ns faci arribar aquesta informació el més aviat possible. 
 
 
 
A la espera que se’ns faci arribar tota la documentació, estem satisfets que 
s’hagi posat solució a la nostra demanda. Una demanda que no s’hauria 
d’haver produït, ja que un treballador que estigui fent una feina per aquest 
i,qualsevol ajuntament,   ha d’estar degudament contractat.  
Esperem que no es torni a produir un fet similar. 
Continua dient que un cop han llegit el conveni que s’ha fet amb 
l’Ajuntament d’Avinyó, el seu grup creu que es tracta més d’un càrrec de 
confiança que no pas de treballadora social, en aquest conveni es diu que el 
seu àmbit de responsabilitat és el de ser un nexe d’unió entre el nivell 
polític i l’estructura tècnica. També es tracta d’un assessorament als 
Ajuntaments i facilitar-los informació i assessorament en temes d’aquesta 
àrea. Parla de 22 hores setmanals i un sou de 22.700 euros. Creiem que 
aquest sou correspon a un càrrec de confiança que el poble d’Artés no 
necessita. Finalment diu que esperen que aquest fet no es torni a produir. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que l’esmentat conveni va 
passar per la Junta de Govern del dia 10 de març i que en aquell moment la 
persona a la qual feia referència no tenia cap clau d’accés per entrar als 
programes informàtics de serveis socials, per tant en cap moment es va 
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vulnerar la protecció de dades de ningú. Segueix explicant que dels dotze 
punts existents només han donat lectura als que fan referència directa amb 
l’Ajuntament. Afegeix que la incorporació d’aquesta persona és 
exclusivament per millorar els serveis socials. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez dóna les gràcies a la regidora Ginesta 
per treure’ls el neguit que aquesta persona hagués pogut accedir a dades 
que no li pertocaven. Tot i que reitera que no troben correcte que hi hagi 
una persona treballant a l’Ajuntament des de principis de gener sense 
haver-se signat cap conveni. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que quan es fan convenis amb 
altres Ajuntaments s’ha de tenir en compte la voluntat política i la tècnica, 
que fa que a vegades les coses no es puguin fer amb la celeritat que tothom 
voldria. Aclareix que el sou és el mateix que el de l’altra treballadora social i 
recorda que quan es parla de sou és parla de sou brut. Explica que aquesta 
persona va ser contractada per l’Ajuntament d’Avinyó i que tindrà unes 
hores de dedicació a l’Ajuntament d’Artés. Es va contractar com a 
treballadora social i per a coordinar els diferents serveis socials. Afegeix que 
creuen que està treballant bé i que són els ciutadans d’Artés qui hauran de 
trobar la diferència en el funcionament dels Serveis Socials. Diu també que 
en el pressupost que es va aprovar i al qual va donar suport la CUP ja es va 
apostar per millorar els Serveis Socials. 
 
 
El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó diu que “fa uns mesos que la 
comunitat de veïns de l’edifici de la Ctra. de Sallent, cantonada amb St. 
Pelegrí, va demanar que es fes servir la fiança dipositada pel constructor del 
seu edifici a l’Ajuntament per poder acabar la urbanització de la vorera. Això 
ho vam preguntar fa uns mesos i ens vàreu comentar que s’estava mirant 
quina solució s’adoptava. Volem saber com es farà i sobretot, quan? “ 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que s’han fet algunes consultes 
i és que quan una empresa fa fallida s’acaba que moltes vegades no se sap 
qui és el propietari en qüestió. Afegeix que és cert que hi ha una fiança per 
acabar d’urbanitzar el tros que falta. Es va deixar aquesta actuació per al 
final perquè ja es veia que era una cosa que podia anar per llarg, però tot i 
així es treballarà perquè aquestes voreres s’acabin de fer i ja sigui amb 
fiança o sense es faran.  
 
El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó diu que quan es va demanar fiança 
era perquè allà, a la ctra. de Sallent, hi havia un projecte, ja que sinó 
hauria sigut absurd demanar-la i per això demana que si no va ser així va 
ser perquè es va fer tot el carrer sense fer cap projecte i ara s’ha de fer un 
projecte individual per aquest tros? 
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L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que es farà el que s’hagi de fer 
legalment, que no cometran cap irregularitat. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que el seu grup voldria saber quin 
procés s’ha seguit per donar la barra del carnaval jove del passat 14 de 
març. Saben que es volia que ho fessin entitats. Però tenen entès que 
finalment es va contractar una empresa. Quin procés de contractació s’ha 
seguit? S’ha mirat si altres bars estaven interessats? Es continuarà fent?  
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que fos pels motius que 
fossin a les entitats no els va interessar portar la “barra” de Carnestoltes i 
que, tot i que la decisió que es va acabar prenent no era la que li agradava 
més, es va prendre aquesta decisió davant les adversitats i algun problema 
que hi va haver en aquells moments. Afegeix que la tria del Bar es va fer de 
manera aleatòria. També s’han plantejat que si en un futur les entitats no 
volen portar alguna altra “barra”, es parlarà amb els bars del municipi per 
saber quins hi estan interessats. Va ser una decisió d’urgència. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que sempre que hi ha una situació 
d’aquestes característiques hi ha d’haver una contractació i que el no es pot 
fer és treballar sobre la marxa. Hi ha d’haver una previsió i s’ha de buscar 
amb anterioritat quines persones o quina empresa ho ha de fer. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que tenien una entitat 
però que tres dies abans es va fer enrere i dos dies abans es va preveure 
que la portés l’Ajuntament però els van dir que això no era possible, llavors, 
d’urgència, s’havia de buscar una via, el que no es podia fer era anul·lar 
l’Acte. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana qui supervisa la feina que 
està portant a terme l’empresa de jardineria. Afegeix que el seu grup 
prefereix municipalitzar els serveis perquè quan es fan contractacions o 
concessions sempre hi poden haver problemes. Demana quin seguiment 
s’està fent als treballs que s’estan acabant de poda i si hi poden haver 
problemes en els llocs que no s’ha fet de cara l’any vinent com podria ser 
que es fessin malbé línies elèctriques. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que es manté el contacte 
amb l’encarregat de l’empresa i que en les últimes dues setmanes s’han fet 
diverses visites a diferents llocs del poble. Explica que ells tenen el contacte 
amb l’encarregat i aquest és el que fa el control. Per acabar diu que els 
responsables de són l’Alcalde i ella. 
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El regidor en Gerard Girbau i Fonts demana a la regidora d’Ensenyament 
sobre el fet que els van dir a l’octubre de l’encàrrec d’un estudi de viabilitat 
de l’escola bressol i que aquest havia de valorar la possibilitat de lligar les 
quotes de l’escola bressol amb la renda de les famílies per tal d’assolir un 
preu que fos més equitatiu i demana com està aquest tema. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que l’informe va arribar el 
passat 10 de març però que encara se l’ha d’acabar de mirar ella i l’equip de 
govern. Diu que quan se l’hagin estudiat ja els avisaran per si volen veure 
què diu aquest informe de Diputació. 
Afegeix que si volen els el pot fer arribar. 
 
El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que si a més de les millores que 
s’estan fent actualment a la Cruïlla es podria acabar de millorar també la 
part de dins, així com també els serveis per als usuaris d’aquest 
equipament. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que en principi s’arrangen els 
tancaments i que també es pintarà. Diu que la regidoria de cultura té la 
intenció de dotar aquest espai del mobiliari que faci falta i altres serveis. 
 
La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra afegeix que s’està treballant en el 
tema de la calefacció i que també s’hi instal·larà un timbre. 
 
El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si s’ha pensat en algun tipus 
de “glassejat” dels vidres per tal que no sembli un aparador des del carrer. 
 
La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que si, que es farà amb 
colors, com un tipus de vinil, que ja els ho ensenyaran. 
 
El regidor en Joan Babeli i Shawa agreix al Centre Excursionista la caminada 
que van fer i que, entre altres coses, va servir perquè l’Alcalde pogués 
veure les deixalles que hi ha a les voreres. 
 
L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que és veritat que com alcalde ha 
de voltar i veure quines coses cal solucionar, però que hi ha coses que es 
poden arreglar però també n’hi ha d’altres que no són possibles. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa dóna resposta a la pregunta que se 
li va fer en el passat Ple sobre les beques menjador. Explica que es va fer 
arribar una carta a totes les famílies amb la convocatòria, els requisits i la 
documentació que s’havia de portar. Afegeix que dins el termini van 
presentar la sol·licitud 3 famílies, de les quals una va quedar exclosa per no 
complir els requisits. 
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El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que amb aquestes famílies no es 
deu haver pas esgotat tot l’import de la subvenció. 
 
La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa el convida a parlar amb l’Educadora 
social perquè li expliqui tots aquests punts. 
 
 
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 març de 2014 
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