
 
 
 
 
 
 

 

 

	

 
1

 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  3/2015 

DIA: 19 de març de 2015 

HORARI: De les 21.00 a les 22.15h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

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 

Sr. Joan Babeli i Shawa, regidor CIU 

Sra. Josefa Montañola i Cortina, regidora CIU 

Sr. Josep Camprubí i Salvó, regidor CIU 

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

PLANEJAMENT EN EL SECTOR DEL NUCLI ANTIC 

Vista la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en el sector 

del nucli antic (claus 1a i 1b) per l’ordenació volumètrica de les edificacions, 

promoguda per aquest Ajuntament i redactada per l’Arquitecte senyor Salvador 

Travesa i Justo. 
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Vist l’informe favorable de l’Arquitecte municipal i de la Secretària, la Comissió 

d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

planejament d’Artés corresponent al sector del nucli antic (claus 1a i 1b) per a 

l’ordenació volumètrica de les edificacions. 

Segon.- Sotmetre l’esmentada modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

planejament d’Artés, juntament amb l’expedient corresponent a informació pública 

pel termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un 

dels diaris  de més divulgació  del municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació així 

com a la web municipal www.artes.cat, a fi que qualsevol persona que ho desitgi 

pugui examinar-lo i formular les al·legacions i observacions que consideri 

oportunes. 

Tercer.-  Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 

projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris així com també 

suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 

per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin 

una modificació del règim urbanístic pel termini que resta fins a complir dos anys 

atesa la suspensió potestativa acordada pel Ple del dia 19 de juny de 2014, 

publicada al BOP del dia 15 de setembre de 2014 o fins a la seva aprovació 

definitiva de conformitat amb els arts. 73 i 74 el Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. El plànol de 

delimitació als efectes de suspensió de tramitació de llicències i projectes 

esmentats, restarà a disposició del públic en les oficines municipals, durant tot el 

termini de suspensió.  

Quart.- Sol·licitar l’informe als organismes que segons els serveis tècnics 

municipals puguin estar afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord 

amb l’article 85.5 del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme. 



El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que en principi veuen bé el treball 

que s’ha fet, així com el que ha fet el tècnic, ho diu en base el que se’ls va 

presentar en la sessió informativa, però tot i així no hi donaran suport, no hi 

votaran a favor bàsicament perquè no han treballat intensament en aquest tema, 

però veuen bé que es pugui aprovar i per aquest motiu el seu grup s’abstindrà. 

D’aquesta manera es podrà aprovar i així en el període d’exposició podrem veure si 

cal fer alguna esmena. Veuen bé que s’hagi fet aquesta regulació del nucli antic 

perquè no torni a passar el que es va iniciar en l’edifici de Cal Freixa i que d’aquesta 

manera el que es pugui edificar en aquella zona tingui un consens per part de tots 

els grups polítics. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que “En primer lloc fer palès el que 

hem reiterat al llarg de la legislatura, tenim un planejament urbanístic que data 

dels anys 80, un planejament absolutament desfasat, que en cap cas respon a les 

nostres necessitats com a poble. 

De fet, el propi arquitecte redactor de la present modificació puntual ho ha 

expressat en termes similars. En la reunió de presentació del document fins i tot va 

expressar les enormes dificultats per identificar de forma clara les normes 

urbanístiques vigents al nostre poble. Atès les múltiples modificacions que s’han 

anat aprovant al llarg d’aquests dècades i és que s’han anat realitzant modificacions 

i ni tant sols es disposa d’un document refós que les agrupi i faciliti la seva 

comprensió als veïns i veïnes i fins i tot als propis tècnics i polítics que les haurien 

de vetllar. 

Bé, en qualsevol cas, a aquestes alçades, el que ens convé realment no és pas 

aquest text refós, sinó entomar d’una vegada la revisió general del planejament, 

una de les principals assignatures pendents d’aquest consistori. Com ja dèiem fa 4 

anys, el nostre poble li fa falta un POUM elaborat de forma participativa. 

Entrant en matèria, volem reafirmar el que ja vàrem dir en el ple de suspensió de 

les llicències que donava peu a la redacció d’aquesta modificació. Bàsicament que 

ho considerem un petit pedaç més, unes modificacions insuficients (per exemple no 

afecta directament al volum edificable) i que no solucionen les mancances de 

protecció urbanística del nostre nucli antic. 

Per altra banda també voldríem criticar el procés de redacció d’aquesta modificació. 

La suspensió de llicències es va aprovar al ple del juny passat, ara fa 9 mesos, i en 

l’elaboració del document no hi ha participat (que sapiguem nosaltres) 

absolutament ningú. 
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Tornem a fer visible una concepció restringida de l’àmbit de la participació 

ciutadana. Per alguns l’urbanisme, i en altres àrees municipals com en l’hisenda, 

s’entén exclusivament com un assumpte d’alta complexitat tècnica sobre el que les 

competències del ciutadans són escasses i que sovint s’agrupa sota una comunitat 

d’experts que dominen el llenguatge, els instruments i els conceptes. Ells són els 

que en saben i per tant ells son els que han de fer urbanisme. 

De fet no estem davant una ocurrència aïllada, sinó que entronca amb una llarga 

tradició de debat intel·lectual. Ja a la antiga Grècia Plató i Aristòtil s’enfrontaven 

sobre aquest tema: mentre Plató, molt crític amb la democràcia, defensava atorgar 

el poder al filòsof-rei, Aristòtil responia que mai la saviesa d’un home sol podria 

superar la intel·ligència que contenia la col·lectivitat. Més recentment, Weber ha 

estat el defensor de la racionalitat tecnocràtica, mentre que Habermas s’ha 

convertit en un dels referents de la racionalitat deliberativa. El 1r considera que els 

experts han d’oferir les respostes, mentre el 2n les busca en el diàleg i la 

comunicació. Un debat semblant el trobem en el món de l’urbanisme quan 

contraposem Le Corbusier i Jacobs. El gran arquitecte francès dissenyava les ciutats 

des de les alçades del seu despatx professional mentre la urbanista americana 

proposava construir-les des dels seus carrers i mirant-la amb els ulls de les 

persones que la utilitzen. 

En fi, tot aquest rollo filosòfic, per dir que nosaltres creiem precisament en que el 

poder ha de recaure en el poble i per tant aquest ha de poder participar en tots 

aquells assumptes que li afecten, per tant, també en l’urbanisme. 

Per altra banda també volem criticar l’escàs marge de maniobra que s’ha disposat 

per analitzar la present modificació puntual, atès que la presentació als grups 

municipals de l’oposició es va realitzar fa tan sols una setmana. Un marge de temps 

massa limitat per analitzar degudament un document d’aquestes característiques, 

més encara per una formació de caràcter assembleària com la nostra. 

Com ja varem manifestar en la reunió de presentació, no creiem que aquesta sigui 

la forma adequada de portar a terme actuacions com la que ens ocupa. Estem 

davant d’un document on com a mínim (dels mínims) convé que hi participin agents 



implicats en la vida social del casc antic, estem parlant per exemple de l’Associació 

de Veïns del Barri Vell, col·lectiu que s’ha significat en la defensa del casc antic, 

impulsant campanyes  a favor d’un Pla Especial o en contra del projecte especulatiu 

de Cal Freixe, per posar alguns exemples per tots nosaltres coneguts. 

Per això varem demanar que s’informés com a mínim (dels mínims) d’aquest 

document a aquesta associació i així tenim constància que s’ha fet. 

Per anar acabant i en relació a la participació dels veïns i col·lectius respecte aquest 

document, se’ns va expressar per part de l’equip de govern que ja existia el període 

d’al·legacions per aquest afer, però nosaltres volem deixar clar que no ho entenem 

com un procés de participació, atès que no facilita el diàleg ni el debat col·lectiu 

sinó que tan sols es tracta d’un procediment reglat de caràcter legal i per tant no li 

podem atribuir un caire participatiu quan aquest no és el cas. 

Bé, finalment manifestar que amb el que hem sigut capaços d’analitzar com a grup 

municipal amb aquest escàs marge de temps, considerem la modificació puntual 

present, com acceptable, atès que es tracta d’una millora respecte la normativa 

vigent avui en dia, per aquest motiu no volem dificultar la seva aprovació en el 

present ple i per això anunciem que ens abstindrem.” 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que van parlar amb l’Associació de 

veïns del nucli antic i van quedar que ells faran les aportacions durant el període 

d’al·legacions. Afegeix que s’ha elaborat un document tècnic perquè els canvis 

urbanístics depenen molt també dels temes tècnics. Explica que s’ha fet un estudi 

tècnic de les possibilitats del nucli antic i s’han valorat les possibilitats de noves 

construccions en aquesta zona. Finalment diu que aquest document l’ha d’aprovar 

l’Ajuntament però també la Comissió d’Urbanisme. En el citat document s’ha 

valorat el manteniment de la diferent tipologia dels edificis, de la diferent 

volumetria i la concreció d’alguna de la normativa existent, hauran de seguir la 

tipologia que tinguin en aquest moment. Falta obrir un període d’al·legacions en el 

qual l’arquitecte s’ha compromès a venir les vegades que siguin necessàries per a 

resoldre les qüestions que es plantegin. Finalment diu que el sí que existeix el text 

refós, tot i que encara no està actualitzat. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  
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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: 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. 

 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

3.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2014 

Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcaldia del dia 6 de març de 2015 de 

liquidació del pressupost de 2014, que diu el següent: 

“Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2014 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 2014. 

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. 

Vist l’ informe d’ avaluació del compliment de l’ objectiu d’ estabilitat pressupostària 

de data 6 de març de 2015. 

Aquesta Alcaldia 

RESOL: 



PRIMER.- Aprovar l’expedient de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 

2014 amb els documents que integren el mateix.   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DR Nets OR Netes 

Ajustament

s 

RT 

pressupostar

i 

a. Operacions corrents 4.771.151,57 3.762.759,28   

b. Altres operacions no 

financeres 343.703,33 828.309,41   

1- Total operacions no financeres 

(a+b) 5.114.854,90 4.591.068,69   

2- Actius financers     

3- Passius financers  465.317,58   

RESULTAT PRESSUPOSTARI  5.114.854,90 5.056.386,27  58.468,63 

4- Crèdits finançats amb RTDG   
425.811,80 

 

5- Desviacions de finançament 

negatives  
 

331.611,12  

6- Desviacions de finançament 

positives   330.195,35  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

AJUSTAT 2014 
 

  485.696,20 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria    134.853,72 

2 

(+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI 

D'EXERCICI   2.764.857,51 
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  PI - Exercici corrent  901.056,84  

  PI - Exercicis tancats  1.838.836,17  

  D'altres operacions no pressupostàries  24.964,50  

  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva    

3 

(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE 

PAGAMENT A FI D'EXERCICI   751.520,84 

  PD - Exercici corrent  197.061,88  

  PD - Exercicis tancats  346.022,24  

  D'altres operacions no pressupostàries  208.436,72  

 (-) Pagament pendent aplicació definitiva    

I 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-

3)   2.148.190,39 

II SALDO DUBTÒS COBRAMENT   731.336,04 

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT   551.348,20 

IV 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A 

DESPESES GENERALS (I-II-III)   865.506,15 

 

 

 

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. 

TERCER.- Atès l’ incompliment de la regla de la despesa tal com reflexa l’ informe d’ 

avaluació del compliment de l’ objectiu d’ estabilitat pressupostària, s’ haurà de 

procedir a l’ elaboració d’ un Pla econòmic Financer que permeti assolir el seu 

compliment en el termini d’ un any d’ acord allò establert en la Llei Orgànica, 2/2012, 

d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.” 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’anterior Decret. 

 

4.- DONAR COMPTE EXPEDIENT INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcaldia del dia 6 de març de 2015 de 

modificació de pressupost núm. 1/2015, per incorporació de romanents del 2014, 

per un import de 857.251,56, 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. 

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 RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar la incorporació obligatòria de crèdits de l’exercici econòmic 2014 

per un import de  492.375,26 €, 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: 

155.61906 Remodelació Plaça Catalunya   100.266,57 € 
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155.61917 Rehabilitació camí de la Paloma     30.083,74 € 

165.61912 Millora eficiència energètica E.P.        162.805,27 € 

330.63206 Millora eficiència energètica sala 2 de gener 131.372,92 € 

336.63207 Rehabilitació campanar vell     67.846,76 € 

 

SEGON.- Incorporar l’ import de 364.876,29 € corresponent a les despeses 

degudament autoritzades i/o disposades en l’ exercici 2014 següents: 

Fun. Econ. Descripció           Import 

155.61906 Remodelació Plaça Catalunya     78.813,43 € 

161.62701 Inversions clavegueram     31.798,80 € 

165.61914 Enllumenat Carrer Montserrat         7.169,43 € 

165.62304 Cable Enllumenat Públic     51.906,37 € 

172.61916 Millores Parc Can Crusellas     38.781,06 € 

235.48000 Cooperació al desenvolupament       4.000,00 € 

323.48900 Subvencions ensenyament       6.800,00 € 

330.48900 Subvencions entitats culturals    18.999,16 € 

330.62303 Reforma antic escorxador     81.000,00 € 

340.48900 Subvencions entitats esportives    13.830,25 € 

459.63201 Adequació edifici Cal Bererenguer ( 2a fase)  31.777,80 € 

 

El Ple es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 

 



5.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST 2015 

 

ANTECEDENTS 

En data 6 de març de 2015 es va aprovar, mitjançant Decret de l’ Alcaldia la 

liquidació per l’ exercici 2014, resultant-ne un Romanent Líquid de Tresoreria per a 

despeses generals de 865.506,15  euros. 

L’ expedient modificatiu núm. 1/2015 d’ incorporació de romanents de crèdit, 

aprovat pel Decret d’ Alcaldia de data 6 de març de 2015 utilitza 364.876,29 euros 

d’ aquest romanent, quedant per tant 500.629,86 euros disponibles. 

L’ article 32 de la Llei 2/2012, de 27 d’ abril, d’ estabilitat pressupostaria i 

sostenibilitat financera determina i desenvolupa les condicions per possibilitar el 

destí finalista del superàvit de les entitats locals. 

De la liquidació del pressupost es dedueix l’ aplicabilitat de la disposició addicional 

sisena que determina les normes especials pel destí del superàvit doncs es 

compleix amb els límits en matèria d’ endeutament, en termes de superàvit i de 

romanent de tresoreria positiu. 

Per l’ exercici 2015 també s’ exigeix que el període mig de pagament a proveïdors 

no superi el termini màxim previst en la normativa de morositat, fet que s’ haurà 

de comprovar prèvia l’ efectivitat de l’ expedient. 

En referència al destí del superàvit es tindrà en compte el següent ordre de 

prelació: 

1) Atendre les obligacions pendents d’ aplicar al pressupost a 31 de desembre 

2) Reduïr l’ endeutament net 

3) Finançar inversions financerament sostenibles 

Dels càlculs establerts per aquesta intervenció (que s’ annexen al present informe) 

es comprova l’ existència d’ obligacions pendents d’ aplicar a per import de 

47.523,83 euros. 

En referència a l’ endeutament i segons els càlculs establerts aquesta hauria de 

reduïr-se en termes nets  en un import de 208.333,34 euros durant l’ exercici 2015 

( que es vehicularà amb l’ amortització de crèdits vigents per valor de 33.333,34 

euros i per la no concertació del crèdit previst al pressupost 2015 per un import de 

175.000,00 euros). 
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De l’ import restant, i una vegada deduït el romanent utilitzat en l’ expedient d’ 

incorporació de romanents 1/2014, se’n deriva l’ import del superàvit susceptible de 

ser utilitzat per inversions sostenibles, import que serà el menor entre el superàvit 

segons comptabilitat nacional ( capacitat de finançament ) i el romanent de 

tresoreria per a despeses generals. 

A data del present informe la capacitat de finançament de l’ ajuntament es situa en 

174.439 euros, import que serà el susceptible a destinar a inversions financerament 

sostenibles, d’ acord amb els criteris establerts en la disposició addicional setzena 

del Reial Decret Llei 2/2014. 

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. 

ACORDS 

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

107.370 euros. 

 

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

112.018 euros. 



TERCER.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 

2/2015, 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 

155 61915 Reasfaltatge carrers 13.076,63 

340 63208 Reforma instal.lació pistes de tennis 12.051,88 

1532 60905 Urbanització entorn Riera malrubí 57.262,40 

171 60906 Parc entorn Riera malrubí 24.979,09 

      TOTAL           107.370,00   Eur 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

011 91300 Amortització préstecs a ll.t. 33.333,34 

130 22103 Combustibles i carburants 226,09 

151 22103 Combustibles 283,44 

155 61906 Remodelació Plaça Catalunya 7.000,00 

155 61917 Rehabilitació camí de la Paloma 37.000,00 

1532 21000 Conservació vies públiques 4.196,27 

164 22714 Servei enterraments 622,11 

171 21002 Manteniment jardineria 284,35 

2310 21206 Manteniment centre cívic 263.44 

2310 22799 Servei ajut teleassistència 792,71 

323 22102 Gas 3.045,91 

323 22109 Fungible escola bressol 432,92 

330 22602 Publicitat i propaganda 1.805,32 

330 63206 Reforma antic escorxador 10.252,91 
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338 22609 Festes 845,99 

338 22613 Festa de la verema 440,56 

340 22115 Material esportiu 1.438,41 

340 63202 Adequació pavelló 2.601,50 

459 63201 Adequació edifici Cal Berenguer ( 2a fase) 2.710,40 

920 21200 Manteniment edificis 275,01 

920 21400 Reparació material de transport 366,40 

920 22001 Premsa, revistes, llibres 419,68 

920 22200 Serveis de telecomunicacions 591,88 

920 22300 Transports 369,36 

920 22604 Jurídics, contenciosos 2.420,00 

       TOTAL      112.018,00  

Eur 

FINANÇAMENT 

RLT 

 87000 Romanent  de tresoreria per a crèdits 

extraordinaris 

107.370,00 

 87010 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdit 112.018,00 

                                                                                                           TOTAL                 

219.388,00 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 en Gerard Girbau Fonts diu que el seu grup pensa que han sigut 

coherents els quatre anys durant els quatre anys quan han parlat de participació, i 

afegeix que el que no els ha agradat és que els donessin sempre la informació a 

última hora. No entenen que si l’Equip de govern sabia que necessitaven que ells no 

votessin en contra com és que se’ls dóna la informació una setmana. Creu que aquí 

no es poden excusar en els tècnics. Afegeix que haurien volgut que els convidessin 

a una reunió per conèixer el seu punt de vista. 

Tot i així diu que la inversió de la riera Malrubí no els sembla malament, i per tal de 

no obstaculitzar l’actuació s’abstindran. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que fa pocs dies que ells també es 

van assabentar d’aquest document, diu que entenen que se suplementin algunes 

partides que poden ser fungibles i que durant l’any es van gastant, o la Festa de la 

Verema, o serveis com el de jardineria, però en el cas present hi ha una important 

decisió política ja que s’estan parlant de prop de 90.000 euros per a la riera 

Malrubí, i que això no deixa de ser una decisió de l’equip de Govern. De totes 

maneres, perquè es pugui acabar i perquè no entorpim el projecte que ja fa anys 

que es va començar, el seu grup s’abstindrà. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros aclareix que quan va presentar els 

pressupostos 2015 ja va quedar palès que l’actuació de la riera Malrubí es cobriria 

amb romanent, perquè ja sabíem que el romanent era per destinar-lo a temes 

sostenibles. A més tot diu que tot aquest tema ja va quedar constatar en la seva 

explicació dels pressupostos. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 

Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Elisabet 

Carracedo Mañosa. 
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S’abstenen: n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i 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. 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

6.- APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE 

CRÈDITS PER A DESPESES ADQUIRIDES DURANT L’EXERCICI 2014 PER 

IMPORT DE 47.523,83 EUROS SENSE QUE EXISTEIXI PEL GLOBAL DE LA 

DESPESA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Seguidament es dóna compte a la següent proposta: 

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 47.523,83 €, 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. 

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 2015, 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 47.523,83 €, 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 2015.   

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 

Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 

Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 

Gerard Girbau i Fonts. 

S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, 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, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 
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7.- APROVACIÓ COMPTE DE RECAPTACIÓ ORGANISME DE GESTIÓ 

TRIBUTÀRIA 2014 

A continuació es dóna compte de la següent proposta: 

Vist el compte de gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 

durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 

liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus 

públics liquidats per l’Ajuntament d’Artés 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 

amb els fons transferits a l’Ajuntament. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 

cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties 

següents: 

- pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014: 

 rebuts:          587,96 €  

 liquidacions:              81.553,65 € 

- pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014: 

 rebuts:   650.801,60 € 

 certificacions:  291.987,25 €  

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 

compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 

S’informa favorablement el Compte de la Gestió recaptatòria de 2014 presentada 

per l’ORGT.” 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 

Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 

Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 

Gerard Girbau i Fonts. 



S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, 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, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

8.- MODIFICACIÓ TAXA PARADES, CASETES DE VENDA, ETC. 

El regidor en Gerard Girbau Fonts diu que el seu grup vol demanar que aquest 

acord es deixi sobre la taula, per tal de fer-ne una que sigui més adequada i que 

contempli altres variables, ja que pensen que és molt important que hi hagi un 

reglament al darrere. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que aquesta taxa es vol modificar per 

tal de poder regular la demanda que hi pugui haver. Afegeix que la gent ho demana 

i que la potestat de regular-ho és de l’Ajuntament, fins i tot en els casos puntuals. 

Pensa que cal tirar endavant aquesta proposta i aprovar-la, però que si per majoria 

es decideix deixar sobre la taula, ells no hi tenen cap problema. 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que si fins ara ha estat així, no veuen 

malament que hi estigui una mica més de temps per estudiar aquesta proposta. 

A continuació es passa a la votació per tal de deixar aquest assumpte sobre la 

taula: 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 

Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó, en Joan Babeli i Shawa, 

n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 

Voten en contra: 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. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 en contra, el Ple de la Corporació acorda 

deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

9.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER LES 

IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL 
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A continuació, tots els grups polítics municipals presenten conjuntament la següent 

Moció: 

“L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una 

iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN 

pur dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin 

exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 

El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava 

a Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions 

de fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la 

identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de 

persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el 

testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de 

desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir 

l’esperança de la identificació dels desapareguts. 

El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el 

repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i 

barat alhora, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 

2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han 

patit conflictes similars: http://dom.cat/5br. 

El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU 

per les Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta 

iniciativa es va forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a 

l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de 

desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria. 

El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars 

desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a 

través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en 

forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat 

d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones. 



Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 

PRIMER. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament d’Artés a la iniciativa del 

Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 

SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als 

ciutadans i ciutadanes del municipi d’Artés amb, com a mínim les mesures: 

- Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el 

material audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 

- L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de 

tot el municipi d’Artés. 

- La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el 

projecte del Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels 

desapareguts. 

- La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina 

d'Atenció al Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que 

puguin informar verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que 

els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha 

de servir per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es 

puguin exhumar. 

TERCER. Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat 

de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de 

Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del 

Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període 

1936-1977.” 

L’esmentada Moció s’aprova per unanimitat. 

 

10.- APROVACIÓ MOCIÓ DE REBUIG AL NOU MODEL UNIVERSITARI DE 

GRAUS 

A continuació el regidor n’Ernest Clotet Berenguer dóna lectura la Moció presentada 

per la CUP i a la qual s’adhereixen els grups del GUA i PA: 

“Atès que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el passat 

divendres 30 de gener de 2014 el Reial Decret mitjançant el qual s’aprova una nova 
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ordenació del model universitari del nostre país que consisteix a cursar graus de 3 

anys combinant-los amb dos anys més de màster.  

Atès que aquesta reforma crea nous graus de 180 crèdits (actualment, són de 240 

crèdits) en què els coneixements que s’ensenyaran seran molt generals i serà 

necessari que tots els alumnes cursin un màster per tenir una sortida professional.  

Atès que malgrat que el govern espanyol intenta vendre aquesta reforma del model 

universitari com un confluència amb el model europeu, la societat catalana ha de 

ser conscient que aquesta mesura només suposarà un encariment del preu dels 

estudis universitaris ja que els preus dels màsters tenen un preu molt més elevat 

que els graus.  

Atès que el govern espanyol cau en una enorme incongruència i hipocresia quan 

justifica el nou model universitària del 3+2 per facilitar la mobilitat dels estudiants 

amb els programes Erasmus el mateix any que ha retallat la partida pressupostària 

destinada a la mobilitat dels estudiants.  

Atès que entenem que una reforma d’aquesta envergadura ha de partir d’un debat 

previ i profund de tota la comunitat universitària per assolir un model universitari 

que respongui a les necessitats reals de la societat catalana i no a les d’una minoria 

privilegiada. Procediment que no s’ha seguit en aquesta reforma ja que ha estat 

aprovada a corre-cuita sense cap debat previ en el sí de tota la societat catalana.  

Atès que la majoria de sindicats, associacions i entitats estudiantils s’ha posicionat 

en contra d’aquesta reforma assenyalant que encarirà el preu dels estudis. Entre 

aquestes entitats consta el CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats 

Catalanes) que ha manifestat el seu rebuig a aquest nou model.  

Atès que des de l’any 2012 el preu de les matrícules universitàries ha augmentat 

fins a un 66% més provocant que molts estudiants hagin d’abandonar la universitat 

per culpa de no poder-se finançar els estudis.  

Atès que creiem en un model universitari en què els recursos econòmics no siguin 

un impediment per a l’accés a l’educació universitària i on el contingut acadèmic 



dels estudis no vingui dictat pels bancs i les grans empreses multinacionals que 

financen les universitats catalanes sinó per les necessitats reals de les classes 

populars dels nostre país.  

Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.- Instar els rectors de les universitats catalanes i el govern català a negar-se 

a implementar el nou model universitari de 3+2.  

Segon.- Instar tota la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un 

debat en profunditat per establir un nou model universitari català que respongui a 

les necessitats dels estudiants de les classes populars i no als d’una minoria 

privilegiada.  

Tercer.- Mostrar el rebuig d’aquest ple municipal a les pujades de taxes que han 

deixat molts estudiants de les classes populars sense els recursos econòmics 

suficients per seguir o començar els seus estudis universitaris.  

No obstant, el Ple decidirà” 

En relació a la Moció que es presenta, el regidor en Roger Genescà Campí fa les 

següents consideracions: 

1-      El decret Wert és una cessió de sobirania cap a Catalunya. El decret dóna 

llibertat a les comunitats autònomes per tal que decideixin si volen implementar 

graus de 3 o 4 anys. El problema del decret Wert és que la fa el ministre Wert. 

 

2-      El decret Wert no és una reforma universitària. En el decret no consta en lloc 

que han d’haver-hi graus de 3 anys, sinó que dóna llibertat perquè les Comunitats 

autònomes decideixin. 

3-      A Catalunya des de sempre, tots els rectors universitaris han defensat poder 

fer graus de 3 anys, perquè la majoria de països europeus tenen graus de 3 anys i 

graus de 4. Conviuen els graus de 3 i de 4 anys segons l’àrea de coneixement.  

Fa 6 anys quan es va encetar aquesta qüestió els únics que es van negar van ser 

els rectors espanyols perquè s’orientaven cap a Iberoamèrica, mentres que els 

rector catalans en bloc van defensar orientar-se a Europa. 

4-      A Catalunya, per acord de tots els rectors de les universitats i per acord dels 

estudiants universitaris CEUCAT (que representen els estudiants escollits 

democràticament a les universitats) s’ha acordat constituir 3 comissions per 
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estudiar la implementació. Un acord de consens entre Govern català – rectors – 

estudiants! 

Dos representants del Govern, dos de cada universitat i dos del Consell de 

l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (Ceucat) seran els encarregats de decidir 

quins graus de quatre anys passaran a tenir-ne tres, més un màster de dos anys, 

o, el que és el mateix, quins s’adaptaran al model universitari que ha impulsat el 

ministre d’Educació, José Ignacio Wert. Ho faran a través de tres comissions que 

garantiran la qualitat acadèmica, el finançament de les universitats i l’accés dels 

estudiants, preus i beques. 

5-      Pel que fa als estudiants que queden fora de la universitat i que heu 

comentat, tres dades:  

Els darrers 5 anys s’ha mantingut estable les matriculacions a les universitats (no 

s’ha produït cap davallada).  

Malgrat que Espanya hauria d’haver fet la transferència sobre la competència de 

beques (fins i tot el Tribuna Constitucional així ho ha dictaminat), Catalunya fa 3 

anys que va crear els seu propi sistema de beques (Beques Equitat). Això ha 

permès que el 40% d’estudiants a les universitats catalanes tinguin algun tipus 

d’ajut o beques. 

Per primera vegada a la història el sistema de preus públic universitaris és segons 

la renda de les famílies. Això vol dir que hi ha estudiants que paguen 0 euros i 

l’estudiant que paga més és el 20% dels cost total de la seu grau. I això només 

passa a Catalunya. Fins i tot el govern socialista d’Hollande ha vingut a Catalunya 

per estudiar aquesta política de preus per renda i estudiar implementar-ho a 

França. 

6-      El debat sobre la retirada del decret Wert o negar fer graus de 3 anys és un 

debat molt espanyol. Per tant us demanem que donat que el decret permet que 

Catalunya pugui decidir sobre quin sistema implantar sobiranament –sense la 

interferència de Madrid- retireu la moció i no permeteu que la retirada del decret 



faciliti que qui de nou decideixi aquestes qüestions sigui el ministre Wert - Madrid, 

com ha passat fins ara. 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que no retiraran aquesta Moció, més que 

res perquè va en la línia de totes les Mocions educatives que el seu grup ha 

presentat en aquesta legislatura, contra la LONCE i la LEC. Diu que el model 

educatiu actual d’aquest país no els agrada, entenent país com a països catalans, 

tan si decideix la sra. Rigau, com el sr. Bauzà o el sr. Wert. Afegeix que és un 

model elitista, promocionat i fomentat per les elits i pel capitalisme. Pensen que 

caldria tornar-ho a replantejar tot, perquè l’educació ha de ser gratuïta des dels 3 

anys  fins a la universitat per fer avançar un país. 

Recorda que, als estudiants, si se’ls dóna opció a la participació ho fan i que no els 

han deixat participar en la decisió de si es feia 3 anys + 2, o no. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que CEUCAT es van pronunciar en 

desacord, però que el Decret va tirar endavant, però aquest va en la línia que han 

demanat sempre els diferents rectors i Catalunya, de decidir sobre el model 

universitari. Sí que s’intentarà garantir que no hi hagi un augment en el cost per als 

estudiants, i aquest és el compromís que ha pres la Generalitat, perquè no hi hagi 

una davallada d’alumnes i el sistema universitari català s’assembli el més possible a 

l’Europeu, per tots aquests motius ells demanarien que no s’aprovés.  

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i 

Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet 

Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en 

Gerard Girbau i Fonts. 

En contra: en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 

Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 en contra, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

 

11.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN I DECRETS 
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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. 10/2015. 

 

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha. 

 

13.- PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, sobre les cortines del Kanal, demana com i 

quan es posaran. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que ja tenen el pressupost i que es 

farà la setmana vinent. Explica que com que el pressupost és bastant elevat, 

miraran quines tancaran i també es miraran les de l’auditori. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si s’ha demanat quin tipus de cortina. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que en principi seran “screens” i 

han de ser opaques. Afegeix que la sala núm. 1 de la cruïlla, a més té un problema 

de sonorització. És un espai pensat per a fer-hi activitats musicals o de ball, i 

aquesta empresa ens va recomanar posar la cortina més opaca possible per tal 

d’amortir una mica el so, ja que els grallers van provar d’anar allà a fer els assajos i 

de moment van veure que era inviable. La resta de cortines seran corrents. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí sobre el procés de l’atorgament de subvencions 

a les entitats, demana si ja s’han justificat, com està i quan està previst fer el 

pagament. 

 



La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que aquest any va canviar tot el 

procés, que es podien presentar fins un màxim de tres projectes. En general totes 

les entitats han presentat la documentació de forma correcta, exceptuant-ne una 

que, tot i rebre tres o quatre trucades, no ha presentat res. Aquesta és la única que 

enguany no cobrarà la subvenció. La resta totes han presentat les justificacions. 

 

El regidor en Roger Genescà Campi, en relació al tema de la portada de l’aigua, 

recorda que es va crear la Comissió per fer el seguiment de tot aquest tema de 

l’aigua. Es van escollir les persones que havien de formar part d’aquesta Comissió, 

s’ha demanat per escrit i també al Ple que es fes una convocatòria d’aquesta reunió 

i no ha estat així i demana com està el tema, sap que aquesta setmana hi va haver 

una visita a les instal·lacions i demana el calendari de previsió d’arribada de l’aigua 

al municipi, i per tant també de la millora de qualitat d’aquesta. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que l’obra està pràcticament acabada, 

que ja ha sortit el concurs, i que el preu de l’aigua se sabrà quan l’empresa faci la 

proposta. Diu que l’obra s’ha d’entregar la primera setmana de maig. Afegeix que el 

pròxim dimarts tenen una visita a la potabilitzadora i hi poden assistir tots els 

regidors que vulguin. Diu que aquesta setmana també s’ha de rebre l’estudi de 

municipalització de la gestió de l’aigua. Després, a partir de la reunió que tindrem 

sobre aquest tema, es convocarà la Comissió de seguiment. Afegeix que va adreçar 

una carta al director de l’Agència catalana de l’aigua de Barcelona, amb les 

consultes que ja li havia fet verbalment sobre si el fet de construir el dipòsit amb el 

pressupost municipal i el tema de la inversió que hi ha contemplada per l’Agència 

catalana de l’aigua per un import de 372.556,96 €, ja que verbalment m’havien dit 

que podíem tenir cap addenda ni cap conveni que contemplés que nosaltres 

poguéssim avançar l’obra perquè llavors no ens poden garantir que puguem cobrar 

la subvenció. 

A continuació llegeix la carta que va adreçar al director de l’Agència catalana de 

l’aigua adreçada al sr. Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de 

l’aigua i registre de sortida núm. 312/2015. 

De paraula ja em van dir que això no era viable, que les inversions de l’ACA 

estaven previstes pel 2017/18 i que en principi no podien fer cap avançament ni 

adoptar cap tipus de compromís. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup pensa que s’han pres 

decisions correctes però que hauria estat bé que les haguessin pogut comentar 

entre tots. Potser s’hauria hagut de comentar en la Comissió de seguiment. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que encara no els han convocat. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí afegeix que s’hauria pogut comentar abans que 

no sortís el concurs. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el què ha fet el Consell comarcal és 

un document tècnic. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana com està el tema de la fibra òptica. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que segurament la setmana vinent 

els convocaran a una reunió perquè avui els ha arribat l’informe del tècnic. Diu que 

demà se’l miraran i els convocaran i també demanaran que hi vagi la persona que 

va fer l’informe. Afegeix que en una de les propostes es diu que es pot disposar de 

la fibra en quinze dies. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en relació a la comissió de mobilitat, diu que 

veu que no es convoca i demana si l’estudi del carrer Jardí ja està encarregat, si ja 

ha arribat o no. També demana si poden tenir una còpia de l’estudi del 2006. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que fa aproximadament una setmana 

se’ls ha demanat que acceptessin un compromís econòmic per la revisió del pla de 

mobilitat d’Artés. L’Ajuntament haurà d’aportar aproximadament uns 2.400,00 

euros i la Diputació uns 12.000,00 i escaig. No se sap encara si ho farà la mateixa 

empresa que va fer el primer estudi, ja que seria el més coherent. Es va comentar 

a Diputació que es tractava d’un tema bastant urgent i el vam demanar dins el 

programa de Xarxa. La Diputació ens ha respost ràpid i creiem que es farà aviat. 

Tot i així miraran si tenen el document de 2006 en CD i ja els el faran arribar. En el 

moment de començar l’estudi serà necessari que en parlem tots plegats. 

 



El regidor en Ramon Fornell Alsina recorda que ja fa tres mesos que es va aprovar 

la Moció. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que no hi ha cap problema, que si volen 

poden reunir-se la setmana vinent i buscar un tècnic. Aclareix que això va lligat 

amb l’estudi de seguretat que encara no tenen, tot i que ja es contemplava en el 

primer estudi, però caldria comptar amb tots els serveis que hi falten. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, a la regidora d’Educació, li demana, després 

de tots aquests anys, quina creu que és la funció que té el Consell escolar 

municipal. Afegeix que es van aprovant Mocions que llavors no es tracten al Consell 

escolar municipal. 

 

La regidora n’Anna M. Ginestra Franquesa demana si li pot concretar la pregunta. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que el Consell escolar municipal és 

un òrgan participatiu del qual ell en forma part i que el mateix que porta al Ple ho 

podria portar al Consell i activar-ho des d’allà. Afegeix que en les reunions del 

Consell hi ha un Ordre del dia, però que sempre hi ha un punt d’assumptes 

sobrevinguts. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que ja ho han demanat, que fa un any 

van demanar fer una xerrada sobre la LONCE i que se’ls va dir que no i aquest 

tema no s’ha tornat a tocar per la gent que confeccionava l’ordre del dia. Sembla 

que no hi ha voluntat d’utilitzar el Consell escolar municipal com un espai de debat 

educatiu i que únicament s’utilitza per discutir els dies en què es fan les festes o 

quatre coses més com poden ser algunes de les xerrades que ofereix Diputació. 

Només vol demanar si creuen que el Consell hauria de tenir alguna utilitat més o bé 

amb això ja es conformen. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que s’incorpora tot allò que 

proposen els centres, tot el que proposen les AMPA’s, i si els alumnes volen 

proposar alguna cosa també s’incorpora. Aquests debats es poden proposar en la 

mateixa convocatòria o bé debatre’ls directament al Consell, fins i tot primer es 

poden debatre en el mateix centre i en els diferents col·lectius educatius que hi ha 

en cada un dels centres del municipi. No es tracta del que vol fer el Ple amb el 

Consell escolar, sinó més aviat el contrari, el Consell és qui decideix quines són 

aquelles coses que creu que s’han de debatre. 



 
 
 
 
 
 

 

 

	

 
31

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana si és cert que es va demanar 

expressament a les direccions de les escoles afectades que no es tractés del tema 

dels gronxadors “troncs” en l’últim Consell escolar. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el dia que es va fer el Consell es va 

trobar amb la directora del centre afectat i en van parlar perquè ell no podia assistir 

al Consell, ja que li coincidia amb una altra reunió. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que d’un fet puntual que ha passat en 

una escola d’Artés en poden sortir afectades totes les escoles de Catalunya i que, 

potser, hauria estat bé tractar-lo dins el Consell. 

Constata que l’Equip de govern no dóna aquí tampoc cap resposta. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina, en relació a la visita a la potabilitzadora de 

dimarts, diu que s’hi apunta, i demana si està oberta a tothom. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que sí, però que primer ho han de 

comunicar. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana si la Policia Local disposa d’armes 

elèctriques. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el Síndic de greuges ja els va fer 

aquesta mateixa consulta i ja van justificar que no. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts explica que a Santpedor ja han tret l’oferta de 

cinc horts públics i demana com estan els horts d’Artés. Afegeix que ja s’imagina 

que van darrere el projecte del Barquera centre, però al menys vol saber com està 

el projecte. 

 



La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que el projecte del Barquera centre 

segueix el seu curs. S’han aprovat els plecs i properament sortiran les bases. En 

relació als horts, diu que ja s’ha parlat amb algú d’aquest tema però degut a la 

complexitat d’aquest assumpte entre les petites comunitats que hi ha d’horts. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts demana si li poden fer arribar com han quedat 

els últims plecs. Demana si aquests horts els veuran en aquesta legislatura. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que, en tot cas, la part que s’hagi 

treballat ja estarà feta. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts recorda que fa un any i mig que es va aprovar 

una Moció on es deia que s’havia de fer una Comissió. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que primer s’han de detectar les 

diferents comunitats de regants, veure com estan organitzats, però que la feina no 

és tan fàcil com es pensaven. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que s’està parlant amb els propietaris, 

però que és un tema una mica complicat. 

 


