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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL DIA 24 

DE SETEMBRE DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  11/2015 

DIA: 24 de setembre de 2015 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:00 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente– ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarassau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Marc Torras Simon - CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Manel Parreño Jiménez - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu - CIU 

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

Cap 

 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El Ple, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió anterior. 
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2.- ACCEPTACIÓ ADHESIÓ AJUNTAMENTS SANT FRUITÓS DE BAGES I EL 

PONT DE VILOMARA AL CONVENI DE PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS 

DE TAXI 

Atès el conveni de cooperació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de la 

comarcal del Bages per la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial 

dels municipis adherits al citat conveni, i que en l’actualitat són: Avinyó, Balsareny, 

Callús, Castellbell i el Vilar, Castellterçol, l’Estany, Monistrol de Montserrat, 

Navarcles, Navàs, Sallent, St. Feliu Sasserra, Súria, Moià, Artés, Fonollosa i St. 

Vicenç de Castellet. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, en sessió ordinària 

de data 26 de gener de 2015, va aprovar la sol·licitud d’adhesió a l’Àrea de 

prestació conjunta del Servei de Taxi a la comarca, dins l’associació comarcal de 

taxistes del Bages. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió ordinària de 

data 11 de març de 2015, va aprovar la sol·licitud d’adhesió a l’Àrea de prestació 

conjunta del Servei de Taxi a la comarca. 

L’Àrea de mobilitat proposa al Ple: 

Primer.- Acceptar  la sol·licitud  d’adhesió dels ajuntaments de Sant Fruitós de 

Bages i del Pont de Vilomara i Rocafort  al conveni de cooperació intermunicipal 

entre  diferents ajuntaments de la  comarca de Bages per a la prestació conjunta  

del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis. 

Segon.- Traslladar aquest acord als ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i del 

Pont de Vilomara i Rocafort,  i a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup hi donarà suport, 

explica que ja ho van fer en els anteriors acords signats a aquest i que, com ja van 

fer en l’anterior ocasió, reclamen que si s’ha de llogar un taxi a Artés hi hagi una 

ordenança que reguli aquest servei. Afegeix que saben que hi ha cinc llicències i 

que no totes estan en funcionament i que caldria que totes hi estiguessin o que es 

poguessin tornar a adjudicar a altres persones 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior acord. 

 

 

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2015 
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A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda, 

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 al Romanent Líquid de Tresoreria o 

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 2015, 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. 

I vist que l’aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de 

l’Ajuntament dels organismes autònoms quan afectin partides de diferents grups de 

funció correspon al Ple de l’Ajuntament. 

ACORDS 

PRIMER.- AUTORITZAR l’expedient de suplement de crèdit per un import total de 

138.415,12 euros. 

SEGON.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdit número 

8/2015, dins el pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 

que es modifiquen, i el mitjà o el recurs que s’utilitza per finançar l’augment que es 

proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

231 63205 Millora centre cívic can Crusellas 33.415,42 

340 63209 Vestidors camp de futbol 105.000,00 

       TOTAL      138.415,42  Eur 

FINANÇAMENT 

BAIXA CRÈDIT 

151 62201 Nau brigada 138.415,12 Eur 

       TOTAL     138.415,12 Eur 

TERCER.- 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 



 
 

4 

considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’haguessin 

presentat reclamacions. 

No obstant, el Ple decidirà” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que el seu grup s’abstindrà en la 

votació. Per una banda estan totalment d’acord amb la modificació que es fa en la 

partida dels vestidors perquè aquest debat ja el van tenir en l’aprovació del 

pressupost. Afegeix que el seu grup va demanar que es dotés la partida com 

corresponia pel projecte que hi havia fet del 2007-2008 i per tant veuen bé que 

l’equip de govern doti convenientment aquesta partida. En aquell moment no es va 

explicar que es fes per fases sinó que es va dir que el projecte que hi havia era de 

100.000 euros i el seu grup va demanar que es recuperés el projecte que 

corresponia a la rehabilitació de tota la zona esportiva. Pel que fa al centre cívic, el 

seu grup va manifestar-se a favor de l’ampliació i creuen que, ara, amb l’escala 

lateral s’enterra la possibilitat d’ampliar aquest edifici cap el lateral. Entenen que es 

tracta d’una millora en relació al què hi ha ara i que és significativa per a l’actual 

equipament però el seu grup hauria preferit més que s’hagués fet una ampliació i 

per tant aquest no és el seu projecte i per tant, en aquest cas, s’abstindran. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, en relació al tema del pressupost, afegeix que 

els hauria agradat posar els 200.000 euros que puja el projecte en el pressupost 

però que per quadrar els ingressos i les despeses en el pressupost es va haver de 

fer així. En relació a l’obra del centre cívic explica que és una obra que havien 

sol·licitat fa molt de temps, que venia d’un sobrant d’una subvenció de l’obra del 

torrent i es va voler adequar aquest edifici perquè complís la normativa vigent i 

d’aquesta manera anar adequant tots els edificis municipals. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simon, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord . 
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4.-ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012 

1.- Vista la Resolució del dia 31 de juliol de 2015, d’acceptació de la renúncia a part 

de la subvenció aplicada al finançament de l’actuació núm. 2012/227, inclosa en el 

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, i d’aplicació dels romanents 

econòmics produïts, de la Directora General d’Administració Local. 

ACTUACIÓ NÚM: 2012/1487 

Entitat local: Ajuntament d’Artés (el Bages) 

Títol: Actuacions de millora al centre cívic del Parc de Can Crusellas. 

Pressupost total: 83.538,55 € 

Aportació de l’entitat local: 33.415,42 € 

Subvenció PUOSC-PG: 50.123,13 € 

La Comissió de Territori i Sostenibilitat proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 

Primer: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 

descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 

Segon: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 

perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

Efren Planes Gené, enginyer tècnic industrial 

Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 

sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

Quart: Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 

actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 

definitiu. 

Cinquè: Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així 

com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a 

l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 

Sisè: Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 

231.63205 del pressupost 2015 hi ha consignació suficient per atendre el 

finançament d’aquesta actuació. 

2.- Vista la Resolució d’acceptació de la renúncia a part de la subvenció aplicada al 

finançament de l’actuació núm. 2012/227, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya, any 2012, i d’aplicació dels romanents econòmics produïts, de la 

Directora General d’Administració Local. 

ACTUACIÓ NÚM. 2012/1488 

Entitat local: Ajuntament d’Artés (el Bages) 

Títol: Millora de l’Antic Escorxador. 

Pressupost total: 100.000,00 € 

Aportació de l’entitat local: 55.543,85 € 

Subvenció PUOSC-PG: 44.456,15 € 
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La Comissió de Territori i Sostenibilitat proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 

Primer: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 

descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 

Segon: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 

perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

Lluís M. Jou Turallas, enginyer de camins, canals i ports 

Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 

sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

Quart: Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 

actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 

definitiu. 

Cinquè: Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així 

com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a 

l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 

Sisè: Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 

333.63203 del pressupost 2015  hi ha consignació suficient per atendre el 

finançament d’aquesta actuació. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que, anteriorment, ja han comentat 

la seva posició respecte el tema del centre cívic, no creuen que s’hagués d’actuar 

d’aquesta forma i per aquest motiu no hi donaran suport. En relació a l’antic 

escorxador, van veure que aquest tema no estava prou consensuat amb els veïns. 

Creuen que aquests diners haurien pogut servir per fer altres obres com la reforma 

de la plaça Sant Pelegrí, la reforma dels vestidors del camp de futbol si es podien 

suplementar, o bé la plaça Catalunya. El seu grup s’abstindrà perquè són uns diners 

que percep l’Ajuntament i en aquest sentit ho troben positiu però la finalitat a la 

qual destinen aquests diners no la comparteixen. 

 

Se sotmet a votació els anteriors acords:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 
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S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simon, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

els anteriors acords. 

 

 

5.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER SUBMINISTRES DE VENDA AL PÚBLIC EN 

EL MARC DE CONCERTS, ESPECTACLES, FESTES O ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT 

L’Alcalde dóna lectura a la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda que diu el 

següent: 

“Antecedents 

Des de la regidoria de cultura i festes es proposa modificar l’ordenança fiscal 

reguladora del preu públic per subministres de venda al públic en el marc de 

concerts, espectacles, festes o activitats socioculturals 

I a la vista del que es preveu en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel RDL 2/2004 en els seus articles 15 a 19 sobre el procediment 

per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 

locals. 

Aquesta Comissió informativa proposa al Ple municipal que adopti els acords 

següents: 

ACORDS 

Primer.- Aprovar la modificació de l’article 5. Quantia de l’ordenança fiscal núm. 37 

reguladora del preu públic per subministres de venda al públic en el marc de 

concerts, espectacles, festes o activitats socioculturals, amb la inclusió dels 

següents conceptes: 

PREUS VEREMA 2015:  

Tiquets de 6 tastos + copa 8,00 € 

Tiquets de 6 tastos 6,00 € 

1 copa 2,00 € 

Tiquets de 4 mossecs 6,00 € 

Sopar-maridatge de verema 30,00 €/persona 

1 ampolla cava  + placa regal 7,50 € 

2 ampolles cava + placa regal + placa verema 14,00 € 

Plaques d’anys anteriors CAVES I VEREMA 2,00 € 

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 
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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 Campí exposa que el seu grup també s’abstindrà en 

aquest punt i explica que és per un tema de forma, que són del parer que aquests 

preus s’havien de passar per la Junta General de la Verema i que aquesta hi havia 

d’haver donat el seu vistiplau. Si hagués estat així, ells no haurien tingut cap 

problema per donar-hi suport. A més hi ha un canvi important, que és el sopar 

maridatge, que ha passat a tenir un cost de 30 euros per persona. Els hauria 

agradat que aquest import fos menor, i que els hauria agradat que aquest debat del 

preu es fes amb la Junta de la Verema i així veure les opinions de la resta de 

membres de la junta. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, en relació al sopar, respon que el que es va 

parlar amb la Comissió va ser el format del sopar, que ja feia un parell d’anys que 

es volia fer diferent. Afegeix que el preu del sopar va canviar perquè s’hi va 

implicar els restauradors de la població. Dels sis que hi ha, quatre hi han volgut 

col·laborar i hi estan participant activament perquè també els interessa un sopar 

amb aquest nou format on no solament es prioritzen els vins, sinó que també es 

prioritza el tema dels restauradors del poble. El preu es va acordar en base als 

costos que hi ha, l’Ajuntament no hi ha de guanyar diners però també ha d’intentar 

de no perdre-n’hi. S’ha fet un canvi de sopar de mongetes amb botifarra i 

cansalada que valia 12 euros i que quan s’havia comprat el vi i tot, a vegades, 

encara costava més. El concepte d’ara és diferent, ara es tracta d’un sopar 

maridatge i no d’un sopar popular, i respon a la decisió que va prendre la Comissió 

de la Verema. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís afegeix que en l’última reunió general de la 

Junta de la Verema es va comptar amb els cellers, els restaurants que hi van 

assistir, amb els membres de la comissió i la Unió de Botiguers i va quedar palès 

que es volia un canvi de sopar, tothom hi va estar d’acord i no va haver-hi cap 

inconvenient. 
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El regidor en Roger Genescà Campí aclareix que veuen bé el canvi de format, però 

que són del parer que els preus s’havien de comunicar a la Junta General, i si 

aquests hi donaven suport, llavors ells no hi haurien tingut cap problema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que els preus són en base als costos i es 

van ratificar a la Junta General. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís ratifica que aquest tema ja es va parlar en la 

reunió del juliol. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que ja hi ha unes noranta persones 

inscrites i que està previst tancar-lo amb unes cent vint persones. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que, potser, els restauradors haurien 

d’assumir una part de la despesa i l’Ajuntament el tema de taules, etc. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que s’intenta que sigui el més assumible 

possible, és una promoció del municipi i s’ha d’apostar per millores i propostes. 

Segurament, al final, si hi ha alguna pèrdua, l’Ajuntament hi haurà de posar diners. 

El preu del sopar es va calcular per cobrir les despeses i els restauradors es van 

ajustar, tot s’ha pactat amb els restauradors i els cellers. Si es va decidir canviar de 

tipus de sopar va ser perquè cada cop es perdia més l’essència de sopar popular. El 

sopar d’aquest any és una prova, hem de veure si aquest any funciona i, després, 

de cara l’any vinent, s’haurà de veure com es planteja. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simon, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord . 

 

 

6.- MOCIÓ CORRELLENGUA 

A continuació, el sr. Ramon Fornell Alsina dóna lectura a la següent moció: 
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Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 

territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 

l’element d’integració de les persones nouvingudes,  

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop 

més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, 

que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 

fonaments del nostre sistema educatiu,  

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens 

obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i 

lingüístiques,  

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 

Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 

societat civil en general,  

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a 

tots els municipis i comarques de parla catalana,  

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 

municipi,  

El Ple de l’Ajuntament d’Artés, reunit el dia 24 de setembre de 2015, per 

unanimitat, ACORDA: 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 

territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades.  

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d’aquesta corporació.  

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 

especialment entre la població nouvinguda.  

Cinquè.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el 

bon funcionament del Correllengua 2015 a la Comissió del Correllengua d’Artés de 

1.000,00 euros. 

Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de 

Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat. 
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7.- APROVACIÓ MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS DE SUPORT A LA 

POBLACIÓ REFUGIADA 

El regidor n’Israel Falcó i Martínez dóna lectura a la següent Moció: 

MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 

CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 

matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 

Síria i d’altres conflictes internacionals.    

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 

Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta 

que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es 

preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per 

ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de 

Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més 

desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments 

catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la 

postemergència i reconstrucció. 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a 

la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 

llavors, amb el suport dels municipis catalans.  

Davant de la situació actual i,  

 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu 

article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser 

respectada i protegida. 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 

que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 

qualsevol país. 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 

Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen 

que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut 

preveu. 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per 

la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 

administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 

superior.  
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 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 

d'asil i només 28 places d'acollida. 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre 

solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels 

Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets 

humans i el desenvolupament. 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 

què donin resposta a la situació dels refugiats. 

Per tot això es proposa l'adopció dels acords següents: 

Primer. Instar el Govern espanyol a: 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, 

assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè 

es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió 

descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària 

per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 

85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 

drets de totes les persones. 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 

Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 

actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 

paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que 

s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 

85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els 

drets de totes les persones. 

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans 

d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 

l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil i donar suport a la xarxa de 

municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
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Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per 

acollir les persones sol·licitants. 

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de 

les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 

amb vocació transformadora.  

Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  

Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 

matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons 

Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 

d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 

municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat 

de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 

Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 

a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 

Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 

 

 

8.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A ASKAPENA, ASKAPEÑA, HERRIAK 

ASKE I ELKAR TRUKE 

A continuació, el regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en representació del grup 

municipal de la CUP, dóna lectura a la següent Moció: 

"La solidaritat és la tendresa dels pobles". També és un principi fonamental des del 

qual la humanitat ha construït els principis ètics, el dret i les normatives jurídiques i 

legislatives per a la convivència. No obstant això, si no tanquem els ulls davant la 

misèria en el nostre món, queda palès el gran dèficit de solidaritat tant entre 

persones com a pobles. 

Perquè la solidaritat no quedi en una simple declaració de bones intencions cal 

complir amb dues condicions: primera, que les persones més sensibilitzades es 

puguin organitzar i segona, que tota la societat doni suport a aquestes 

organitzacions amb els recursos que consideri. El consistori és responsable que les 
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dues condicions es puguin materialitzar a nivell municipal complint amb la voluntat 

de la gent. 

L'internacionalisme solidari busca donar suport com a poble a altres pobles en la 

lluita conjunta contra les causes de fons de les injustícies respectant sempre el 

principi de No-Ingerència. No és tasca gens fàcil en el context de la convulsa 

realitat internacional on s'utilitza l'ajuda humanitària com a xantatge polític i 

militar. 

Com a Ajuntament coneixem la llarga trajectòria de 28 anys d'activitat política en 

l'àmbit de la solidaritat internacionalista d'Askapena. Mitjançant l'organització de 

brigades internacionalistes, campanyes de solidaritat, la denúncia d'injustícies en 

fòrums nacionals i internacionals, etc. Askapena ha donat a la societat basca valors 

imprescindibles per al bon funcionament democràtic i just entre els pobles. 

Volem denunciar aquí que Askapena es vegi enfrontada ara a una petició fiscal 

d'il·legalització al costat de la comparsa Askapeña, l'associació Herriak Aske i la SL 

Elkar Truke i que per a cinc dels seus militants es demanen 6 anys de presó pel seu 

treball de solidaritat internacionalista. 

Entenem això com un altre atac més als drets fonamentals civils i polítics. 

Denunciem les finalitats polítiques i partidistes i les raons d'Estat que puguin existir 

darrere d'aquesta acció. Valorem la decisió de la fiscalia espanyola com un 

irresponsable obstacle per a la resolució del conflicte a Euskal Herria. 

Per tot això l'Ajuntament d’Artés manifesta: 

1.El seu suport a totes les organitzacions i persones que desenvolupen la 

solidaritat internacionalista; 

2.La seva solidaritat amb les organitzacions Askapena, Askapeña, Herriak Aske i 

Elkar Truke així com amb els 5 Internacionalistes bascos imputats; 

3.La petició que no se segueixi interferint en el treball que realitzen les 

organitzacions Askapena, Askapeña i Elkar Truke; 

4.La petició que el procés judicial contra els Internacionalistes bascos, Walter 

Wendelin, Gabi Basañez, Unai Vazquez, Aritz Ganboa i Dabid Soto conclogui amb la 

seva absolució, el restabliment de tots els seus drets i la reparació pertinent; 

5.És acord d’aquest plenari fer saber el seu resultat a les parts implicades, 

Askapena i Audiència Nacional Espanyola. 

Amb tot, el Ple decidirà. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que no coneixen aquest tema a fons, 

i per això els agrairia que els facilitessin més informació. Per aquest motiu, davant 

aquesta Moció el seu grup s’abstindrà de la mateixa manera que van fer Esquerra 

Republicana i Convergència a l’Ajuntament de Manresa, per desconèixer en 

profunditat aquest tema. 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que si el que volen és més informació, 

només ho havien de demanar, ja que hi ha un dossier complementari sobre aquest 

tema. 

 

Se sotmet a votació l’anterior Moció:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simon, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

9.- MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM A FESTA 

NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS. 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa dóna lectura a la Moció presentada 

conjuntament per tots els grups  que diu el següent: 

“Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris 

de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant 

per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. 

Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 

ençà, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions 

pròpies de la nostra nació. 

Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 

col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la 

seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions 

polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps. 

Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris 

que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació 

d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança. 

Per tot això que hem exposat,  es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan 

com a Festa Nacional dels Països Catalans. 

Segon. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla 

catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan 
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la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en 

una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que 

emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva. 

Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó 

a la nostra localitat. 

Quart. Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat o 

al carrer de la Diputació, 276, pral., 08009 de Barcelona.” 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 

 

 

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 

 

11.- DONAR COMPTE  DECRETS I ACORDS  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

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 del dia 16 de setembre de 2015. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a la llicència de l’empresa Midnight 

club. Demana com és que, tot i que hi havia dos informes desfavorables, un del 

caporal, al qual no han tingut accés, i un altre de la Secretària, se’ls va atorgar la 

llicència. Afegeix que l’endemà de la festa, van demanar com havia anat i, 

verbalment, els van comentar que hi havia hagut alguna agressió i baralla a 

l’exterior d’aquest concert, que hi havia hagut molt “botellón” i que fins i tot hi 

havia hagut venda d’estupefaents. Afegeix que no creu que aquests tipus d’actes 

siguin els que s’han d’organitzar a Artés i, en tot cas, demana com va es va donar 

permís si hi havia dos informes desfavorables. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que quan van parlar amb el caporal 

aquest els va exposar el temor que li feia aquest tipus d’esdeveniments, que era el 

mateix que els feia qualsevol altra empresa que volgués fer aquest tipus d’activitat. 

Aquesta activitat requeria una sèrie de mesures, entre elles un pla d’autoprotecció. 

Aquestes van ser requerides per l’enginyer municipal, i l’empresa les va anar 

complint totes. Érem conscients que amb l’abast d’aquest esdeveniment, la Policia 

local no era suficient i vam demanar suport a mossos d’esquadra per poder vetllar 
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per l’esdeveniment. Els mossos d’esquadra no hi van trobar cap inconvenient en 

què es pugues desenvolupar aquesta activitat. No érem conscients de la magnitud 

d’aquest esdeveniment i és cert que no ha sigut una molt bona experiència. L’equip 

de govern vam fer una valoració i vam veure que mai es pot controlar tot en aquest 

tipus d’actes, com pot ser el tema del “botellón”, que es va donar en aquest acte de 

mateixa manera que es dóna en altres festes que es fan al municipi. Pel que fa al 

tema dels estupefaents, nosaltres ho desconeixíem, evidentment. 

 

El regidor En Roger Genescà Campí, a títol informatiu, diu que l’Ajuntament només 

va cobrar 200 euros i demana si aquesta és l’única quantitat que ha pagat 

l’empresa per fer el concert. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que sí, li recorda que no poden cobrar 

més del que marca la taxa aprovada. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si no podia haver previst alguna 

clàusula addicional o fer un conveni. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que l’empresa va presentar l’expedient 

de forma correcte. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez afegeix que estan treballant aquest tema, ja que 

no pot ser que hi hagi una festa d’aquestes característiques i no hi hagi cap taxa 

més elevada que ho contempli. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu que s’ha explicat a l’empresa com va 

anar la festa, però també es evident que dins el “recinte” no hi va haver cap 

incident i que el que va passar fora no té res de diferent del que pot passar en 

qualsevol festa adreçada al jovent. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES 

El regidor en Roger Genescà Campí agraeix a l’interventor n’Albert Vilajoana 

Español els serveis prestats en aquest Ajuntament, ja que li sembla que aquest és 

l’últim ple al qual ell assisteix. Afegeix que el seu grup li vol agrair el treball i la 

col·laboració que han tingut del cap d’intervenció. Li volen agrair que sempre els 

hagi facilitat la feina. Afegeix que el trobaran a faltar com a professional i com a 

persona, i acaba dient que sempre ha estat a l’altura del que ells li demanaven. Li 
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desitgen el màxim d’encerts possibles en la seva pròxima etapa i, finalment, 

demana a tots els presents que li dediquin un aplaudiment. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que també es volen sumar a aquest 

agraïment i dir que estan molt contents d’haver pogut comptar amb ell com 

interventor d’aquest Ajuntament. Afegeix que era un Ajuntament sanejat abans de 

la seva arribada, i que la seva feina també ha anat en aquesta línia. Li agraeix la 

seva resolució en el dia a dia, així com les seves explicacions en els dubtes que ens 

podien sorgir com a regidors, tan quan van estar a l’oposició com ara en l’equip de 

govern. Li desitgen molta sort en l’etapa que començarà en el nou ajuntament, que 

serà una mica més gran que aquest, i li recorda que aquí, a Artés, hi té uns 

companys i que hi té les portes obertes sempre que vulgui. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez, com a regidor d’hisenda, vol afegir que, tot i que 

el coneix poquet perquè fa poc que ells han entrat a govern, el grup de la CUP i ell 

mateix li volen agrair que sempre els hagi facilitat la feina i la informació. Moltes 

gràcies i que vagi bé. 

 

L’interventor n’Albert Vilajoana Español diu que encara que hagi semblat curt, fa sis 

anys i mig que és a l’Ajuntament d’Artés. L’experiència ha estat molt positiva, que 

la seva tasca ha estat compartida amb l’Ajuntament de Navarcles. És del parer que 

durant aquests sis anys i mig s’ha fet bastanta feina de modernització del 

departament i creu que la pròxima persona que vingui es trobarà un departament 

al dia, sanejat. En quant a la situació econòmica, tal com ha dit l’Alcalde, quan va 

arribar ja no era una situació complicada i ara, potser, encara n’està més de 

sanejada. Aquest és un Ajuntament que no té deute, la situació és molt bona. 

Afegeix que tots els grups polítics que han estat a govern han seguit una política 

prudent des del punt de vista financer i que espera que els nous grups de govern 

mantingueu, malgrat pugueu tenir idees diferents, el criteri de prudència econòmica 

que s’ha dut a terme durant aquests anys. Agraeix al seu departament i a tot el 

personal de la casa que se li hagin facilitat sempre les coses, i especialment el 

suport de la Secretària na Montserrat Bach, així com a tots els regidors que hi ha 

avui a la sala i també aquells que avui no són aquí, de tots m’enduc un bon record. 

Per acabar, diu que també s’emporta un molt bon record d’Artés i de la seva gent, 

que és un poble acollidor i actiu i que espera tornar a visitar-nos per la Fira, la festa 

de la Verema i, de tant en tant, els companys de l’Ajuntament. Finalment diu que 

desitja als que formen part d’aquest Ajuntament molt encert per a la resta de 

legislatura i endavant. 
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La Secretària na Montserrat Bach i Pujol diu que ella és dona de poques paraules, 

que ella el trobarà a faltar. 

 

Seguidament s’enceten els PRECS I PREGUNTES: 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació al tema principal d’aquesta setmana, 

i que ha estat en boca de tots, i fins i tot tv3 se n’ha fet ressò, és el problema que 

Artés té amb el tanatori. Ahir vam tenir una reunió per veure com s’encara aquest 

tema des de l’Ajuntament, ja què és un problema molt greu pel poble i voldrien fer 

algunes consideracions perquè es tinguessin en compte, i també demana l’opinió de 

l’Alcalde en relació a aquest tema. Explica que el dia 29 de juliol, l’empresa Mèmora 

va entrar una instància a l’Ajuntament on informava que tancava provisionalment el 

tanatori, davant una Resolució de l’Autoritat catalana de la competència que els 

multava amb 100.000 euros, i a l’espera d’un recurs contenciós-administratiu. Li 

sembla que el dia 30, el diari Regió7 ja portava la notícia que Mèmora tancava el 

tanatori d’Artés. Més endavant, el 6 d’agost, segons el registre de sortides, es va 

enviar una carta a l’Autoritat catalana de la competència. En aquest interval, 

segons ens va explicar l’Alcalde, s’havia reunit amb Mèmora perquè expliqués a 

l’Ajuntament o a l’equip de govern el perquè d’aquest tancament. Ens sorprèn molt 

la carta (registre de sortida 1008/2015), que l’Alcalde va adreçar al Sr. Arseni 

Gibert i Bosch, representant de l’Autoritat de la competència, en la qual en un dels 

seus punts feia constar el seu malestar per aquesta sentència o per aquest informe 

elaborat per aquest òrgan. En un punt concret diu “he de manifestar la meva 

sorpresa davant del seu informe on es parla de posicions de monopoli i d’abús de 

posició en matèria de serveis funeraris per part d’un dels actuals operadors” i per 

una altra banda també diu  que “com Alcalde d’Artés voldria simplement expressar i 

fer constar la meva disconformitat perquè la resolució d’un organisme que havent 

d’estar en defensa del mercat i interpretant que segons aquesta resolució 

s’interpreta com un servei d’ús públic”. Afegeix que, d’alguna manera, sembla o 

semblaria, tot i que no ho vol entendre així, que com Ajuntament estem al costat 

de l’empresa, quan la posició del nostre grup és totalment contraria. No trobem 

correcta aquesta carta que es va fer de l’Alcalde a l’Autoritat catalana de la 

competència. Pensen que l’Alcalde s’havia de posar a disposició del sr. Arseni 

Gibert, al costat de l’Autoritat catalana de la competència en aquesta sanció cap 

aquesta empresa, perquè el que estan fent, tal com queda palès en aquest acord 

de l’Autoritat catalana de la competència, són tres coses molt greus: una és que 

estan cobrant el preu per la sala de vetlles una quantitat que multiplica per sis el 

preu d’una sala de vetlla de la zona del barri de les Corts de Barcelona, i per tres 

alguna sala de categoria superior en aquest mateix lloc, per tant s’està veient que 
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el cost que s’està cobrant es molt desmesurat. Per altra banda, també el Tribunal 

Català de Defensa de la competència, instant precisament a Memòra, li demana que 

obri i que per tant permeti que dins el seu tanatori hi puguin obrar diferents 

empreses i, per tant, s’entén que és un servei públic i s’hauria de permetre, de la 

mateixa manera que passa al tanatori de Sallent o en altres llocs. Sabem que el cas 

d’Artés és un petit gra de sorra, des de l’Ajuntament podem vigilar de resoldre 

aquest problema i estaríem d’acord amb l’altre grup que en les eleccions va 

expressar la necessitat de disposar d’una sala de vetlles municipal on poguessin 

intervenir diferents empreses, tot i que veiem que aquest no és realment el 

problema sinó que el greu problema que apunta el Tribunal Català de Defensa de la 

Competència és que s’hauria d’alliberitzar aquest sector i s’hauria d’intentar que fos 

permesa la utilització de les sales de vetlla per altres empreses. Si això passés es 

reduiria el seu mercat i per tant s’allibertzaria realment, la qual cosa ni Mèmora ni 

altres funeràries volen fer. Demanen que l’Alcalde els expliqui la seva posició 

respecte aquest tema i quins regidors comparteixen la carta que es va adreçar a 

l’Autoritat de la competència. Demanen també que l’actitud de equip de govern, 

d’ara en endavant, sigui la de defensar que sigui possible l’alliberament d’aquest 

mercat i el seu grup estarà al seu costat en qualsevol cosa que es pugui fer en 

aquest sentit. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que després de la carta que va fer 

l’empresa el dia 29 de juliol, es va reunir amb l’empresa Memòria i aquesta li va 

comunicar que tancava el tanatori en espera d’una moratòria del recurs de 

resolució que els havien imposat, que no era per un tema econòmic, tot i que hi 

havia una sanció econòmica, però que l’empresa havia decidit fer això. La carta del 

dia 6 va venir motivada perquè el 30/31 de juliol vaig parlar per telèfon amb el sr. 

Arseni Gibert del Tribunal de la competència i vam quedar que faria una carta del 

que havia manifestat segons la conversa telefònica. Potser en els fragments llegits 

no ha quedat del tot palesa la intenció però li vaig manifestar que aquesta sanció i 

tot el que s’imputava a l’empresa considerava que aquest servei era d’ús públic i 

que l’empresa havia pres la mesura cautelar de tancar el tanatori, i llavors com era 

que no li exigia obrir aquesta sala de vetlla. Tot i que en la resolució de l’Autoritat 

de la competència no demanaven que tanquessin el tanatori, sinó que va ser la 

decisió de Mèmora com empresa privada. Segons la conversa que vaig tenir amb el 

sr. Arseni Gibert em va comentar que s’està intentant traslladar a les 

administracions superiors, ell no deixa de ser un àrbitre i vol proposar que aquestes 

sales de vetlla i tanatoris funcionin de forma diferent al servei d’enterrament. 

Afegeix que sempre s’ha queixat a l’empresa Mèmora pel preu que cobren de la 

sala de vetlla, que ve a ser el mateix o bé una mica per sota del que es cobra a 



 
 

21 

Sallent, Súria, Navàs...el que passa és que el preu que surt a la factura és una mica 

enganyós perquè surt l’import de 1.600 euros, quan després fan un descompte al 

total de la factura que correspon a la sala de vetlla. El motiu del perquè ho fan així 

és comercial, ja que no deixa de ser una empresa privada. També és clar que el 

Tribunal de la competència no tenen del tot clar aquest tema ja que han tardat molt 

de temps en arribar a aquesta resolució. Afegeix que, evidentment, no està a favor 

de cap empresa, tot i que està a favor que hi hagi una activitat econòmica, i el 

primer que veu és que teníem un servei que ara no tenim, i el que més interessa és 

que el puguem tornar a tenir el més aviat possible. Podem qüestionar si és car o 

barat. Tots els serveis funeraris, no solament a Artés, tenen uns preus que no estan 

regulats i en aquest cas es pot parlar de monopoli. Pel que fa a la carta, afegeix, 

que en el primer paràgraf expressa el seu desacord amb el tancament del servei i 

que aquest fet ocasiona que la gent que necessiti aquest servei hagi d’anar fora 

d’Artés. Explica també que està trucant a l’empresa perquè obri la sala de vetlla. 

Com a grup polític, diu que mai s’han tancat a altres iniciatives, però com a 

Ajuntament s’ha d’estudiar la viabilitat de si cal obrir un servei com aquest. Tot i 

que veuen altres models de gestió de la que hi ha, ja sigui una concessió, gestió 

municipal…això s’ha de treballar i es va quedar que treballaríem aquest tema des 

de la participació, nosaltres estem oberts a parlar-ne. Volem trobar la millor solució 

per Artés. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa és del parer que aquest tema del tanatori 

és molt important i que cal arribar a un acord, que s’han de buscar solucions, i 

aquesta és, evidentment, la intenció de l’equip de govern. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que voldria saber quina solució és aquesta. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que estan parlant de liberalització i ells 

volen que realment sigui liberalització. Entenen que les funeràries són un servei 

bàsic i per tant l’objectiu del seu grup no és liberalitzar aquest servei sinó 

municipalitzar-lo. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que la sala de vetlla de Sallent té un 

preu de 623 euros i la d’Artés 1.643, aquests preus són els que va fixar Memora 

per aquest 2015. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que els usuaris d’Artés que utilitzen la 

sala de vetlla tenen un descompte de mil euros a la factura, que correspon a aquest 

concepte i que la majoria de persones que l’han utilitzat ho saben. El preu de la 
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sala de Súria i Balsareny tenen les mateixes tarifes. Afegeix que ells no poden 

regular els preus perquè és una empresa privada. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana que els Plens no siguin tan caòtics, 

que en tot cas quan es faci una reunió i es parli de les opinions i tothom ja les hagi 

exposat i s’hagin escoltat, no s’allargui tan la qüestió, que no pretén evitar 

intervencions però demana que siguin més concretes i no es caigui en aquests tipus 

de debats. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí mostra la seva disconformitat amb la 

intervenció del regidor sr. Clotet i diu que com a oposició només tenen aquest 

òrgan per fer palesa la seva postura i que per aquest motiu seguiran expressant el 

que, com a grup, els sembli convenient. 

També volen comentar una informació que va sortir al Regió7 del 30 de juliol fet al 

sr. Joan Jesús Domingo de l’empresa Mèmora. Deia que havien invertit en el 

tanatori d’Artés més 2,5 milions d’euros i segons la documentació que he sol·licitat 

a l’Ajuntament: la llicència d’obres referenciava un valor de 1,4 milions. Diu que no 

entén d’on surten els 2,5 milions que evidentment són un engany, ja que els 

números canten. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que en aquesta notícia de Regió7 s’havien 

confós diferents coses. En aquesta mateixa notícia es deia que Artés tenia 80 

difunts a l’any i això no és cert. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que es devien referir segurament a la seva 

àrea d’influència. Afegeix que van demnar com estava el contracte menor de gestió 

de serveis funeraris aquí a Artés i si hi havia algun acord. Explica que diu “havia” 

perquè en un principi està caducat, que es va fer 16 de desembre de 2013 i en 

principi era per un any, per tant fa bastant temps que està caducat. La tasca 

d’enterrar el difunt va a càrrec de Mèmora i només la podien fer ells. Ara però vol 

demanar a l’equip de govern expliqui a les diferents funeràries que operen aquí al 

Bages que això ja no serà així, sinó que les altres funeràries també podran fer 

l’enterrament, ja que esperem que l’equip de govern no torni a donar a Mèmora un 

altre contracte de gestió pel que fa als enterraments. En altres municipis com Sant 

Fruitós o altres les mateixes funeràries que operen al Bages poden enterrar els 

difunts, d’acord amb els preus que estan aprovats per l’Ajuntament. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa creu que s’equivoca i afegeix que s’està 

treballant una altra vegada un contracte menor amb alguna de les diferents 

empreses que operen al Bages. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí si després només podrà operar una empresa al 

cementiri d’Artés. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que una cosa són els serveis de 

manteniment del cementiri que estan obligats a donar-los des de l’Ajuntament i que 

es demanaran tres pressupostos a les funeràries més grans que operen aquí al 

Bages i que són les que habitualment es presenten per aquest tipus de serveis de 

manteniment. Recorda que en l’últim contracte es van demanar a tres empreses i 

una va renunciar a presentar-se. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que s’estudiïn les diferents possibilitats 

i que, en tot cas, davant l’experiència que s’ha tingut que no es convidés a 

Mèmora. Afegeix però que els agradaria que el cementiri quedés obert a que les 

diferents funeràries poguessin fer els enterraments, perquè hi hagués la 

competència necessària. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el servei del cementiri correspon a 

l’Ajuntament i per aquest motiu o bé es contractarà a una empresa o bé es pot fer 

a través de la brigada municipal, tot i que personalment no creu que sigui el més 

adient. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí proposa que la mateixa funerària pugui fer 

l’enterrament. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que s’està treballant en aquest tema i que 

quan l’Interventor tingui una proposta ja els l’explicaran. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez demana que se’ls expliqui aquest projecte i ells 

exposaran el que tenien pensat fins aquest moment però que estan oberts a tot. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que hi ha una instància entrada a 

l’Ajuntament del dia 10 de setembre relativa a la gimnàstica de la gent gran. En 

aquesta instància es diu que s’ha fet un canvi inesperat del monitor sense prèvia 

comunicació als alumnes i demanen que se’ls informi d’aquest canvi i se’ls resolguin 

alguns dubtes sobre aquesta decisió. Demanaven al responsable d’aquesta àrea 
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que es reunís amb els alumnes i per això volen saber quin és l’acord que s’ha 

adoptat des de l’equip de govern i per quin motiu s’ha fet aquest canvi inesperat, i 

si realment s’ha fet perquè hi havia alguna petició dels alumnes o bé si se’ls havia 

consultat. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que era una qüestió que la tenien 

planificada des de feia temps i que és el que es va explicar a la reunió a la qual es 

van convocar les persones que van presentar la instància. Explica que entre tots els 

assistents eren una trentena de persones i que se’ls va dir que pensaven que la 

persona que s’encarregués d’aquesta activitat havia de ser un fisioterapeuta titulat. 

En la darrera legislatura s’oferien dues opcions, una es feia des de l’Ajuntament i 

l’altra es feia des de l’entitat de l’Esplai de l’Amistat i es va pensar que aquesta 

també s’havia d’assumir des de Serveis socials i Salut de l’Ajuntament. Per aquest 

motiu, pensem que per tal de realitzar aquesta activitat amb les millors condicions 

ho havia de fer un professional, una persona col·legiada, ateses les necessitats 

específiques i hem buscat una persona que reuneixi aquests requisits. En la reunió 

se’ls va explicar que no es buscava fer grups molt nombrosos sinó més aviat una 

atenció personalitzada, que es va mirar de respectar els horaris que s’havien fet els 

anys anteriors. Es van tancar les preinscripcions el divendres passat i afegeix que 

ahir es va trobar amb el fisioterapeuta que realitzarà aquesta activitat, el qual 

disposarà amb un petit qüestionari realitzat pels alumnes on expliquen quines 

accions poden fer o no i característiques. S’han fet els grups segons les prioritats 

d’horaris i possibilitats i els alumnes que eren dubtosos s’han convocat a una sessió 

prèvia per valorar tècnicament en quin grup havien d’anar. Ara, en lloc dels dos 

grups que es feien des de l’Ajuntament i un que es feia des de l’entitat de l’Esplai, 

hi haurà tres grups que dependran de l’Ajuntament. Aquests cursos s’han ofert a 

totes les persones de més de 60 anys i que són dues mil, tot i així afegeix que ha 

baixat una mica el número de persones inscrites respecte les que hi havia l’any 

passat, aparentment perquè els agradava molt la persona que ho feia abans. No 

vull dir en cap cas que la persona que ho feia abans no ho fes bé, però nosaltres ho 

hem volgut professionalitzar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si havien arribat queixes sobre el 

funcionament del sistema anterior o si és que no agradava. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que sí, tot i que també és cert que hi 

havia més persona que n’estava molt contenta de com es feia que no pas que es 

queixessin, però com Ajuntament, el que volen buscar, és que tothom pogués fer 

gimnàstica adequada a les seves necessitats físiques. 
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El regidor en Roger Genescà Campí demana si s’ampliarà a més gent. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que no que el s’ampliarà serà la franja 

horària. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si és que consideren que la persona 

que ho feia abans no era l’adequada per a la realització d’aquesta activitat. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer creu que és millor que ho faci una persona que 

estigui titulada per fer aquest tipus d’activitat. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que així el canvi és, bàsicament, per 

millorar el que s’estava fent fins ara. Demana si els poden donar el número exacte 

de persones que hi haurà finalment inscrites. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que, si no s’equivoca, en aquest 

moment hi ha 46 persones apuntades, però que no s’han tancat els grups per si hi 

ha gent que més endavant també es vol apuntar. Afegeix que l’únic que faran serà 

limitar el número de persones per grup i si se superés s’obriria una llista d’espera 

perquè es vol assegurar la qualitat i si hi hagués més gent s’obriria un altre grup. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a l’arribada de l’aigua, diu que creu 

que és una de les millors notícies que Artés ha tingut en molts anys i diu que, 

segons es deia en els bans que es van fer públics, es barrejaria un 30% de l’aigua. 

Creuen que no hauria de ser així, són del parer que s’hauria de construir el dipòsit 

de la Paloma, tal com ja hem dit altres vegades, per poder subministrar aigua 

100% bona a la població d’Artés i que si s’ha de barrejar sigui per un tema de 

manteniment de l’estructura no per a rebaixar el seu cost. Afegeix que el dipòsit de 

Can Vila servís per a subministrar aigua al polígon Santa Maria, i demana si mentre 

no es fa això es pot rebaixar aquest 30%, i perquè s’ha decidit un 30% i no una 

altra proporció. Se’ns ha dit que és per un tema de manteniment de les bombes, 

però hem fet consultat a un tècnic i ens han dit que només amb un 1% diari seria 

suficient perquè se solucionés el tema de manteniment de l’estructura. No entenen 

perquè aquest 30%, perquè si tens un got d’aigua neta i n’hi barreges una mica de 

bruta, deixa de ser el 100% neta. Per tot això, demanen que es rebaixi aquest tant 

per cent i que es pugui gaudir d’una aigua molt millor que la que tenim a dia d’avui, 

que l’Ajuntament ho estudiï i que ho apliqui per tal d’aconseguir una millora 

substancial de l’aigua. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el fet de barrejar l’aigua es deu a 

unes característiques tècniques que es van calcular i aplicar en base a uns 

paràmetres d’unes analítiques que es van fer. De cara la setmana vinent prendran 

unes analítiques per anar controlant la qualitat. Pel que fa als tants per cent, es diu 

un 70-30, són perquè es va ser abans del que estava previst, es va fer per un 

equilibri de cabdals per tal de mantenir les instal·lacions antigues, afegeix que a 

Avinyó també ho fan. Pel que fa al tema del dipòsit, diu que han parlat amb el 

director de l’Agència catalana de l’aigua per aclarir si podíem avançar l’obra del 

dipòsit de la Paloma, si es mantindria l’addenda de la subvenció, perquè aquest 

projecte pujava uns 500.000 euros i estava previst que l’Agència catalana de l’aigua 

la construiria el 2017, tot i que treballarem perquè sigui abans. Això significaria que 

podríem tenir l’aigua amb molta més pressió i la barreja que estem fent ara es 

podria seguir fent en el dipòsit de Can Vila per a subministrar-la al polígon i 

disposar de la nova estructura i les instal·lacions per a l’aigua 100% de qualitat pel 

municipi. Amb aquesta combinació del 70/30 ja s’han trobat millores, per exemple 

pel que fa a la calç, que s’ha passat d’uns valors de 900 i escaig a uns 450/430. 

També caldrà decidir el model de gestió que volem fer de l’aigua. També s’ha de 

veure quins percentatges s’han de barrejar ja siguin un 80/20 o un 90/10, tot i que 

això també repercutirà en el preu de l’aigua, ja que l’aigua que ve de la Sèquia 

resulta més cara que l’aigua que tenim aquí. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que vol fer un incís, que no es tracta 

d’aigua neta o bruta, sinó d’aigua potable o no. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana quan està previst cobrir les places de 

Policia Local, perquè el 22 de juliol hi va haver una agressió a un dels policies 

locals, en una franja horària que probablement seria convenient que cobrissin el 

servei dues persones i amb l’actual plantilla això no és possible. Demana quina és 

la posició de l’equip de govern respecte aquest tema. Si la intenció és augmentar la 

plantilla o no i quan està previst fer-ho. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que l’oferta pública de 5 places ja està 

publicada, que l’objectiu seria tenir el màxim de servei actiu. Diu que és veritat que 

haurien de mirar de tenir coberts els torns amb dos policies i que aquest és el 

concepte. Recorda però que un dels policies interins va marxar perquè va aprovar 

una plaça fixe i que hi ha una baixa que s’ha allargat més del previst, com a mínim 

es vol el que ja teníem per poder tenir dos policies per torn. 
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El regidor en Roger Genescà Campí demana quan sortiran aquestes cinc places. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que s’estan treballant les bases amb el 

sindicat de Policies. 

 

La Secretària diu que estaran a punt la setmana següent. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si els les podran avançar. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina explica que diversos veïns del c/ sant Lluís es 

queixen que hi ha una taca d’oli al carrer i demana si està previst netejar-la i també 

diu que hi ha un arbust que molesta. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ho comunicaran al servei de neteja i 

es demanarà al veí que talli l’arbust. 

 

La regidora Fina Montañola Cortina demana que, com que no tenen sessions 

informatives d’aquesta tipologia, ara que ja estan al setembre i ja estan fetes les 

matriculacions a les escoles, si se’ls podria fer arribar un informe sobre els inscrits 

que hi ha a les escoles, a la de música i a la bressol, per poder-ne tenir constància, 

com a informació. També demana si encara hi ha a l’escola de música la figura 

d’aquell professor que puja a fer classes a Calders i que està subvencionat per 

l’Ajuntament d’Artés. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que sí que està prevista, però que 

encara no ha començat. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina demana si només serà pels més petits o bé 

si s’ampliarà aquest servei. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que es farà igual que l’anterior. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta que han vist que l’associació del 

Casal Artesenc ha entrat una factura a l’Ajuntament en concepte de balls d’estiu al 

parc de Can Crusellas, on es facturen dues actuacions. No entenen com, a part del 

negoci que suposa aquestes activitats per aquesta associació que fa ús d’un espai 

públic, hi hagi aquesta factura. També voldrien saber per quin concepte se’ls cedeix 

aquest espai públic, si només el pot fer servir aquesta associació, i si l’espai està 

obert a altres activitats. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ja fa més o menys uns quatre anys 

que els balls d’estiu es fan al parc, tot i que abans es feien al petit casal i que se’ls 

paga dues actuacions per la seva col·laboració en l’organització dels balls, ja que 

d’aquesta manera no ho ha de fer l’Ajuntament. Afegeix que quan s’organitzaven al 

petit casal hi havia problemes perquè l’espai no està preparat i generava una sèrie 

de molèsties pel tema de ressonància, per això es va decidir fer-les al parc, perquè 

és un espai més obert i més adient, tot i que aquest espai està obert a altres 

activitats. Aquesta factura correspon a la col·laboració en l’organització, i a canvi 

l’Ajuntament es va comprometre a col·laborar amb el pagament de dos balls. No 

sabem si es va quedar que aquest any entressin la factura així, de totes maneres 

parlarem amb el representant del Casal Artesenc i, en tot cas, us ho comentarem 

en el següent Ple. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que troba molt bé que una associació 

pugui gaudir d’un espai públic en una ocasió però que sigui reiteradament o sigui 

durant els dissabtes d’un mes i mig, de les 8 del matí a fins a les 2 de la nit no ho 

entén. És un espai públic que fan servir els nens per jugar i l’entitat ocupa el parc 

amb les tales i les gàbies de cadires són tota la setmana al parc, no entenen que 

una associació utilitzi reiteradament un espai i a més se’ls paguin els balls. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ells estan contents si una entitat vol 

fer alguna activitat, i afegeix que aquest cas és com els balls per a la gent gran que 

abans organitzava l’Ajuntament i que quan l’entitat de l’Esplai de l’Amistat se’n va 

voler fer càrrec, l’Ajuntament va estar molt content que s’encarreguessin d’aquesta 

activitat. A més, l’entitat del Casal sol·licita l’espai per fer l’activitat i algun cop no 

s’han pogut fer perquè hi havia alguna altra activitat com les sardanes. Diu que ells 

el que volen és que les entitats puguin fer coses. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que totes les entitats quan organitzen 

segons quin tipus d’activitats ocupen algun espai durant l’any. La sala 2 de gener 

està ocupada per una sèrie d’entitats, el camp de futbol està ocupat 

permanentment per una altra entitat, així com el pavelló, la cruïlla 

d’entitats...entenen que es pot discutir el tema del soroll que pot produir molèsties 

als veïns, però no la dinamització del recurs. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que està d’acord en tot això, però que no 

estan d’acord en les formes de com s’utilitza l’espai. No entenen que per fer un 

sopar el dissabte a la nit es tanqui l’espai de manera que sembla que no tinguis 
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accés  a la plaça, que sembla que només sigui per a n grup de gent, tot i que ells 

diguin que està obert a tothom. No entenen que a les 8 del matí estiguin les taules 

allà posades. Més que res són les formes. Per altra part estan encantats que les 

entitats siguin actives i facin moltes coses. Tampoc entenen el fet que es deixi el 

material al parc durant tota la setmana i que les taules es muntin al matí en 

comptes de la tarda. Finalment, repeteix que els agradaria saber perquè es paguen 

aquestes factures. 

 

El regidor en Marc Torras Simon diu que vol fer un parell de preguntes sobre els 

jocs infantils. Diu que sap que hi ha una empresa que s’encarrega del manteniment 

dels jocs infantils i que pel que veu ho fa cada dos mesos. Demana si es fa un 

control dels treballs que està fent aquesta empresa i si s’han incorporat en aquest 

manteniment la nova zona de jocs de la plaça Catalunya o bé si aquesta zona ha 

quedat fora del contracte. També vol fer una observació i és que en els jocs de la 

plaça Catalunya caldria col·locar-hi una placa amb el telèfon d’emergències i el de 

manteniment, així com una altra placa amb les indicacions d’ús de les instal·lacions, 

perquè hem vist que hi ha gent gran, de 20 - 25 anys que n’estan fent un ús 

inadequat. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que en principi és l’empresa Entorn 

Urbà, que com has dit fa el manteniment cada dos mesos. Els jocs de la plaça 

Catalunya fa poc que s’han instal·lat i es farà la derivació del manteniment cap a 

aquesta empresa. Afegeix que encara no s’ha parlat amb l’empresa però que 

aquesta és l’encarregada de revisar els jocs de les escoles i de les altres dels espais 

públics del municipi. També s’haurà d’incorporar el manteniment de la tirolina que 

encara no s’ha instal·lat i de l’ampliació de les de la plaça Catalunya. Aquestes 

instal·lacions s’incorporaran al contracte de manteniment i, evidentment, 

repercutirà en el preu. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente afegeix que ja faran una placa amb els telèfons 

d’urgències i manteniment. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana si es fa el seguiment d’aquest 

manteniment. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que es fan uns informes. 
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El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que quan els comuniquen que hi ha 

alguna incidència, com per exemple un gronxador que hi ha al bosquet de l’Aplec, 

llavors es repara. 

 

El regidor en Roger Genescà demana que si han de venir que vagin també a la 

plaça Catalunya perquè hi ha algun d’aquests jocs nous que també està malmès. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que són peces que han arribat aquesta 

setmana i que ja es repararà. 

 

El regidor en Marc Torras Simón, en relació a les obres del carrer de Les Parres, les 

quals estan durant molt de temps, demana que, ja que el pas de vianants que hi ha 

allà, i que ara no es pot fer servir perquè vas a parar directament a les obres, es 

faci un pas alternatiu o provisional perquè la gent pugui passar per allà amb un 

mínim de seguretat. També diu, en relació al carrer General Prim, el qual va passar 

de doble sentit a una sola direcció, que es va comunicar a l’Ajuntament que aquest 

canvi comportava una sèrie de problemes als veïns d’allà, i que després van 

exposar la seva opinió al cap de la policia, però que no se’ls ha dit res més. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que hi ha un informe fet i que s’haurà 

de perdre alguna plaça d’aparcament, i que. a partir d’aquí, s’haurà d’acabar de 

senyalitzar-ho. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que en les obres del carrer de Les Parres 

es van voler aprofitar les mateixes lloses, i ja que era una obra que la podia fer la 

brigada municipal es va decidir fer-ho així. Tot i que van sorgint coses a la resta del 

poble que limiten poder dedicar molt personal allà. Es va avançant, ja s’ha ficat el 

sistema de rec, l’enllumenat i quan es puguin obrir es posarà el pas de vianants, tot 

i que miraran d’habilitar correctament un pas. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si a la cruïlla del mig del poble es fa un 

alçat. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que aquestes obres les fa la Diputació. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que s’extremi al màxim la seguretat 

perquè és un punt clau. Explica que avui hi havia una excavadora treballant sense 

senyalització. 
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El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que aquestes obres són de la Diputació i 

estan finançades. Explica que també s’alçarà el pas de vianants que hi ha al carrer 

Rocafort, prop de la cruïlla amb el c/ Sant Pelegrí i es faran dues esquenes d’ase: 

una davant la Llosa i una altra una mica més enllà de La Sardana. Tot això 

s’asfaltarà el pròxim dijous. Afegeix que es mirarà de desviar el trànsit i 

senyalitzar-ho al màxim. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si estarà tot finalitzat per a la Verema. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet diu que en principi sí,  afegeix que sempre que 

tot vagi bé i el temps ho permeti. Explica que aquesta informació està penjada en 

la pàgina web municipal en una notícia i que també s’han penjat cartells prop d’on 

s’han de fer les obres perquè la gent estigui informada. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que si es fan cartells d’aquest tipus, 

també els podrien enviar a l’oposició perquè ho sàpiguen. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau respon que si volen la notícia també els la faran arribar, 

però que està penjada a la pàgina web. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que també se la passin, per informar-

se sobre aquestes obres tan importants que s’estan fent. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer convida als assistents a la reunió de la 

Comissió de la Festa Major, que es farà el dia 29 per a valorar la Festa Major 

d’aquest any. Afegeix que és una reunió oberta a tothom. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu que, tot i que la sra. Mireia Arenós, 

tècnica de cultura d’aquest Ajuntament,  no assisteix mai als plens, li vol dedicar 

unes paraules de comiat i que tingui molta sort en el seu nou projecte. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup també s’afegeix al 

reconeixement de la sra. Mireia Arenós, tècnica d’aquest Ajuntament. 

 

L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta 

acta. 

La Secretària,         Vist i plau 

Montserrat Bach i Pujol    L’Alcalde,  

Josep Candàliga i Freixa 
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Artés, 24 de setembre de 2015 

 


