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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  4/2015 

DIA: 16 d’abril de 2015 

HORARI: De les 20.30 a les 21.55h 

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 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  
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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El Ple, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió anterior. 
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2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE 

ELS TERMES MUNICIPALS D’ARTÉS I CALDERS, REALITZADA EN DATA 12 

DE MARÇ DE 2015 

A continuació, es dóna lectura a la següent proposta: 

ANTECEDENTS DE FET 

Primer.- En les dates 16 de desembre de 2009, 13 de febrer i 19 de juny de 2013, 

11 de desembre de 2104 i 12 de març de 2015 es van realitzar les operacions de 

delimitació corresponents al terme municipal entre Artés i Calders, per part de les 

comissions nomenades i tècnics de l´Institut Cartogràfic de Catalunya i del 

departament de Governació i Administracions Públiques. 

Segon.- De les citades operacions se n´ha aixecat l´acta prevista a l´article 31.1 

del mencionat decret 244/2007, la qual ha de ser aprovada, juntament amb els 

documents complementaris que hi consten, pel ple dels ajuntaments afectats amb 

el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres en el termini 

màxim de tres mesos, tal i com disposa  el punt tercer de l´indicat article 31. 

FONAMENTS DE DRET 

Vistos els articles 31 i 32  del  Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 

regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS : 

Primer.-  Aprovar l´acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals d´Artés i Calders, juntament amb la documentació complementària que 

hi consta, realitzada el dia 12 de març de 2015. 

Segon.- Remetre certificació del present Acord a la  Direcció  General 

d´Administració Local de la Generalitat de Catalunya,  a l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya i a l’Ajuntament de Calders. 

 

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

el quòrum qualificat de la majoria del nombre legal de membres de la Corporació, 

aprova l’anterior acord. 

 

 

3.- APROVACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL LA FASSINA 

Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa de Territori 

que diu el següent: 

Vist el text refós del Pla Especial Urbanístic en sòl urbà relatiu a l’àmbit delimitat 

pel carrer de la Fassina, carrer Pla del Clavari, carretera de Prats i Riera Malrubí i la 

finalitat del qual és la concreció de titularitat i usos de l’espai qualificat per les 

Normes Subsidiàries de planejament com a sistema d’equipaments (clau E) i definir 

les alineacions en els espais que manquen per urbanitzar, promogut per 

l’Ajuntament d’Artés i elaborat per l’equip redactor dirigit per l’arquitecte senyor 

Jaume Espinal Farré, el qual incorpora, segons informe favorable emès per 

l’arquitecte municipal, les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central adoptat en sessió del dia 6 de març 

de 2015. 

Vist l’informe de Secretaria, aquesta Comissió proposa al Ple:  

Primer.- Aprovar el Text Refós del Pla Especial Urbanístic en sòl urbà relatiu a 

l’àmbit delimitat pel carrer de la Fassina, carrer Pla del Clavari, carretera de Prats i 

Riera Malrubí i la finalitat del qual és la concreció de titularitat i usos de l’espai 

qualificat per les Normes Subsidiàries de planejament com a sistema d’equipaments 

(clau E) i definir les alineacions en els espais que manquen per urbanitzar, 

promogut per l’Ajuntament d’Artés i elaborat per l’equip redactor dirigit per 

l’arquitecte senyor Jaume Espinal Farré, el qual incorpora, segons informe favorable 

emès per l’arquitecte municipal, les prescripcions assenyalades en l’acord de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central adoptat en sessió del dia 6 

de març de 2015. 

Segon.- Trametre dos exemplars del Text Refós del Pla Especial Urbanístic aprovat 

a la Comissió Territorial d' Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà. Afegeix 

que ja ho van fer en l’aprovació inicial del projecte. 
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El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que “Per la nostra part, reiterar el que 

ja vam manifestar en el ple del passat juliol on es va procedir a l’aprovació 

provisional d’aquest pla especial. De fet, el present requeriment de la Comissió 

d’Urbanisme de la Generalitat on es fa palès que el document inicial incomplia la 

Llei d’Urbanisme dóna encara més força el que varem dir en aquell ple. I que 

bàsicament fou que... 

Aquest Pla Especial és fruit, un cop més, de la manca de planificació en l’ordenació 

urbanística dels diversos governs municipals. En absolut compartim aquesta 

manera de fer política basada en apagar focs i per tant actuar només quan es 

percep algun perill. En política és fonamental la planificació estratègica i molt més 

encara quan es tracta d’ordenació urbanística. 

 

Com ja hem reiterat molts cops, urbanísticament parlant Artés es basa en unes 

normes subsidiàries del anys 80 i que estan del tot desfasades i que en cap cas 

responen a les nostres necessitats com a poble. Com també em reiterat, el que 

realment ens fa falta és una revisió general del planejament, o sigui redactar un 

POUM de forma participativa. 

De fet si s’hagués entomat aquest afer uns anys enredera ja no faria cap falta 

aquest Pla Especial que avui es torna a sotmetre a votació, perquè de ben segur 

que aquest espai ja s’hauria ordenat adequadament. 

Així doncs, des de la CUP, com ja varem fer en l’anterior ple del mes de juliol, ens 

abstindrem.” 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa recorda que en els anys 80, en els POUM’s 

també es van fer modificacions, que van ser puntuals i es van fer de forma legal. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

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

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

Mañosa.  

S’abstenen: N’Ernest Clotet  Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, en Gerard Girbau 

Fonts, en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 

Cortina, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli Shawa. 
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Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES 

DE PLANEJAMENT SECTOR LA SERRETA 

Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió informativa 

d’Urbanisme: 

Vista la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament consistent 

en el canvi de qualificació d’uns terrenys classificats com a sòl no urbanitzable de la 

zona anomenada la Serreta passat de SNU àrees extractives (clau 14) a SNU 

ordinari (clau 13), promoguda per aquest Ajuntament i redactada per l’Arquitecte 

municipal en Pere Pajerols Casas. 

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 en el canvi de qualificació d’uns terrenys 

classificats com a sòl no urbanitzable de la zona anomenada la Serreta passat de 

SNU àrees extractives (clau 14) a SNU ordinari (clau 13), promoguda per aquest 

Ajuntament i redactada per l’arquitecte municipal senyor Pere Pajerols i Casas.  

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.- Acordar la suspensió referent a 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 durant el termini 

d’un any. Aquesta entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del present 

acord al Butlletí Oficial de la Província, 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 
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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 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme. 

No obstant, el Ple de la Corporació resoldrà. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina diu que “En la línea del que hem manifestat en 

el punt anterior, no compartim aquesta dinàmica estructural basada en l’elaboració 

constant de modificacions puntuals de les normes subsidiàries.  Aquest ajuntament 

prefereix anar tirant amb pedaços enlloc d’afrontar la revisió general del 

planejament. 

 Tanmateix, entrant en matèria, el canvi de qualificació de SNU d’extracció a SNU 

ordinari ho considerem una regularització totalment lògica i que fa una pila d’anys 

que ja s’hauria d’haver realitzat. Per aquest motiu no volem pas dificultar la seva 

aprovació i per això anunciem que també ens abstindrem.” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup votarà a favor perquè 

entenen que la modificació convé. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa reitera que es tracta de modificacions puntuals i 

que es fan de forma legal. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

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

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

Mañosa,  en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 

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

S’abstenen: N’Ernest Clotet  Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i en Gerard Girbau 

Fonts.  

Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 abstencions, el Ple de la Corporació,  i amb 

el quòrum qualificat de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació, aprova l’anterior acord. 
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Els regidors n’Ernest Clotet Berenguer i en Manel Parreño Jimenez es retiren del Ple 

per a la proposta d’aprovació del següent punt de l’ordre del dia. 

5.- DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU 

Donat compte de l’expedient incoat pel nomenament del Jutge de Pau d’Artés 

titular i substitut, en el qual consta l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament 

sobre la legalitat aplicable i el procediment per portar-lo a termini. 

Atès el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, dels jutges de 

pau, de 7 de juny. 

Efectuada la convocatòria pública mitjançant publicació dels edictes corresponents 

en el Butlletí Oficial de la província, i exposició en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, del Deganat del Jutjat de Primera Instància i d’Instrucció de Manresa 

i el Jutjat de Pau d’Artés. 

Vistes les sol·licituds presentades pel senyor Pablo Camacho Parreño i el senyor 

Víctor Berenguer Bisbal i que  aquests no incorren en cap de les causes 

d’incapacitat que assenyala l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

Sotmès a votació, el Ple, per unanimitat, i per tant amb el vot favorable de la 

majoria absoluta dels seus membres, que exigeix l’article 101.2 de la Llei Orgànica 

del Poder Judicial i l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 

pau, adopta els següents acords: 

Primer. Elegir al senyor Pablo Camacho Parreño Jutge de Pau titular d’Artés i al 

senyor Víctor Berenguer Bisbal Jutge de Pau substitut. 

Segon. Remetre el present  acord  al Deganat del Jutjat de Primera Instància i 

d’Instrucció de Manresa per a la seva elevació a la Sala de Govern del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 

A continuació torna al Ple els regidors n’Ernest Clotet Berenguer i en Manel Parreño 

Jiménez. 

 

 

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI ABOCADOR  

Seguidament   es dona compte de la següent  Proposta d’acord: 

“El Consorci del Bages per a la gestió de residus, del qual forma part aquest 

Ajuntament, té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i 

activitats, d’interès municipal i comarcal, en matèria de gestió de residus, de 

competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats en règim de 

concurrència i lliure mercat. 
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L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 

sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, estableix un termini de 

sis mesos per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, 

concretament a les establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, relatives a 

les causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els 

efectes d’aquest dret de separació i la liquidació del consorci. 

En data 1 de desembre de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per 

majoria absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal 

d’adequar-los,  a la citada Llei 15/2014. Aquest acord, juntament amb l’expedient 

administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de 22 de desembre de 2014, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 17 de desembre de 2014 i al tauler d’edictes i web del 

Consorci, període durant el qual no s’han presentat al·legacions.  

De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del 

Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests 

Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior 

de tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 

En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels 

Estatus del Consorci i d’acord amb el que estableix l’article 271 del Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 

de 28 d’abril, els articles 313 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del 

Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 15 de Llei 

30/1990, de 26 de novembre  de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú,  es proposa l’adopció, que requerirà el quòrum 

preceptiu de la majoria absoluta de membres de la Corporació, dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la 

gestió de residus, en sessió de 1 de desembre de 2014, de modificació dels Estatuts 

per adequar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 

públic i d’altres mesures de reforma administrativa, els quals queden redactats 

conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.  

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i 

encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin realitzar-

se conjuntament i que siguin  necessaris per la seva tramitació. 

ANNEX 

Articles modificats 

Article 23.- Separació dels ens consorciats  
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Qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci en qualsevol moment. 

L’exercici del dret de separació s’haurà de realitzar mitjançant escrit adreçat al 

Consell Plenari del consorci d’acord amb els requisits establerts a la normativa que 

sigui d’aplicació.  

Els efectes de l’exercici del dret de separació del consorci són els establerts a 

l’article 13 de la llei 15/2014, de 16 de setembre o normativa que la substitueixi, 

tenint en compte les següents consideracions: 

Al produir-se la separació el Consell plenari, per majoria simple dels vots, podrà 

acordar la continuïtat del Consorci, sempre almenys continuïn dues administracions 

i, si escau, procedir a determinar, d’acord amb el procediment que pertoqui, la 

nova adscripció a l’administració que sigui pertinent. 

La quota de separació, positiva o negativa, que correspon a qui exercita el dret de 

separació es calcularà d’acord amb la participació que li hagués correspost en el 

saldo resultant del patrimoni net en el cas d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en 

compte que el criteri de repartiment serà proporcional al nombre d’habitants del 

municipi. Alhora, pel càlcul de l’esmentada quota de separació es tindrà en compte 

que l’ens que exercita la separació s’haurà de fer càrrec dels danys i perjudicis que 

ocasioni la seva separació sobre els costos i la viabilitat dels serveis consorciats així 

com estar al corrent del compliment de les obligacions i compromisos anteriors.  

No participaran en la quota de separació els ens consorciats a qui no se’ls hagi 

prestat serveis ni hagin realitzat aportacions econòmiques.  

El Consell plenari aprovarà la quota de separació que correspongui a qui exerciti el 

dret de separació  i acordarà la forma i condicions en que tindrà lloc el seu 

pagament o cobrament.  

L’efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de 

separació, en el cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el 

deute, si la quota es negativa. 

Article 24.- Separació forçosa dels ens consorciats  

24.1. El Consell Plenari podrà acordar, per majoria absoluta de vots, la separació 

forçosa d’un ens consorciat. En aquests supòsit s’aplicarà pel càlcul de la quota de 

separació el previst a l’article 23 dels estatuts per la separació voluntària.” 

El Ple, per unanimitat, i per tant amb el quòrum qualificat de la majoria absoluta 

del nombre legal de membres de la Corporació, aprova l’anterior proposta. 

 

7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2015  

A continuació es dóna compte de la següent proposta: 

“ANTECEDENTS 
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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) Reduir 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 

reduir-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). 

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. 
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L’expedient modificatiu núm. 2/2015 de crèdit extraordinaris i suplements de 

crèdit, aprovat inicialment pel Ple de data 19 de març de 2015 utilitza 134.341,49 

euros d’ aquest romanent per inversions financerament sostenibles, quedant per 

tant 40.097,51 euros disponibles. 

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 suplement de crèdit per un import total de 

51.000,00 euros. 

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

3/2015, 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: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

330 63206 Reforma antic escorxador 4.500,00 

333 63206 Eficiència energètica sala 2 de gener 45.000,00 

432 62508 Senyalització turística 1.500,00 

      TOTAL        51.000,00  Eur 

FINANÇAMENT 

RLT 

 87010 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdit 40.000,00 

                                                   TOTAL                    40.000,00 Eur 

BAIXA CRÈDIT 

932 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 11.000,00 

      TOTAL          11.000,00 Eur 
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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 considerarà 

definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 

reclamacions. 

No obstant, el Ple decidirà” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup, com ja fan 

habitualment en les modificacions de crèdit, s’abstindrà. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts diu que el seu grup també s’abstindrà, 

simplement per coherència, ja que es van abstenir en l’aprovació del pressupost i 

en la primera modificació. 

 

Se sotmet a votació l’anterior proposta:   

Resultat:  

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

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

Carracedo Mañosa.  

S’abstenen: 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. 

 

 

8.- DONAR COMPTE 1R TRIMESTRE 2015 TRESORERIA 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor 

dóna compte de l’informe corresponent al primer trimestre del 2015 sobre el 

compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de les 

obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 
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El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i 

corresponent al primer trimestre del 2015. 

 

9.- DONAR COMPTE MARC PRESSUPOSTARI 

Seguidament, l’Alcalde dóna lectura al següent Decret: 

“En Josep Candàliga Freixa, alcalde de l’Ajuntament d’Artés, en relació a la tramesa 

al Ministeri d’Economia i Hisenda de l’elaboració del Marc Pressupostari a mig 

termini (exercicis 2016-2018), dicta la següent resolució que es fonamenta en els 

antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen: 

Antecedents de fet 

El Marc Pressupostari a mig termini s’ha de remetre per l’entitat local al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura 

electrònica, abans del dia 31 de març de 2015. 

Fonaments legals 

Atès el que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a l’elaboració per part 

de les Administracions Públiques d’un marc pressupostari a mig termini, en el qual 

s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i mitjançant el qual es 

garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 

pressupostària i de deute públic. També fa referència al seu abast que serà d’un 

període mínim de tres anys i que servirà de base per a l’elaboració del Programa 

d’Estabilitat. 

Atès el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 

es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, entre ells l’elaboració del marc pressupostari a mig termini. 

Per tot això,  

RESOLC: 

Primer.- APROVAR el Marc Pressupostari a mig termini pels exercicis 2016-2018, 

d’acord amb els quadres annexos al present Decret. 

Segon.- APROVAR la remissió dels mateixos al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, abans del 

dia 31 de març de 2015. 

Tercer.- Donar compte al Ple de l’enviament de l’esmentat Marc Pressupostari a 

mig termini pels exercicis 2016-2018, en la primera sessió que se celebri.” 

El Ple de la Corporació es va donar per assabentat de l’esmentat Decret. 
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10.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS 2015 

Seguidament es dóna compte de la següent proposta: 

Vist l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Artés, que fou aprovada 

per acord de Ple de data 17 d’abril de 2008 i modificada pel Ple del dia 20 de febrer 

de 2014. 

Atès que aquesta ordenança estableix que la concurrència competitiva és la forma 

ordinària de concessió de subvencions. 

Per tot això aquesta Alcaldia proposa l’adopció per part del Ple dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per a les 

activitats a realitzar durant l’exercici 2015. 

Segon.- Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  

en el tauler d’anuncis i a la web de la corporació www.artes.cat. Una referència 

d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que donaran suport a la proposta, tot i que 

demanen que s’atenguin a les entitats de Cooperació i Desenvolupament , encara 

que alguna vegada hagin tingut algun problema en la tramitació o bé en la 

sol·licitud i que es doni la possibilitat de participar-hi a totes, com per exemple la 

Creu Roja. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que s’adrecen a totes les entitats 

que hi ha registrades a l’Ajuntament. Afegeix que li sembla que Creu Roja no està 

registrada. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que, alguna vegada, ha rebut 

subvenció alguna delegació d’altres entitats. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra diu que sembla que no hi ha cap delegació 

de Creu Roja al municipi però que ho miraran. 

 

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

 

 

11.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25: PREU 

PÚBLIC SUBMINISTRAMENT LLIBRES D’ARTÉS 
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Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora de cultura, que diu el 

següent: 

“Antecedents 

Des de la regidoria de Cultura es proposa modificar l’ordenança fiscal número 25 

reguladora del preu públic pel subministrament de llibres d’Artés. 

Vist l’article 127 en relació amb l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com la resta 

de disposicions legals aplicables. 

Es proposen els següents ACORDS 

Primer.- Aprovar, de conformitat amb allò establert a l’article 127 en relació amb 

l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, la modificació de l’article 4. Quantia, del preu 

públic pel subministrament de llibres d’Artés, afegint el següent text al que ja 

existeix: 

1 exemplar llibre “La Catalunya Rebel”:  14,50  € 

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat perceptiva, mitjançant la seva 

exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 

Província, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 

examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Si no es presenten 

reclamacions, l’aprovació esdevindrà definitiva.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 

 

12.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: TAXA PER 

PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 

SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC, INDÚSTRIES DEL CARRER I 

AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que primer es treballi el document, que 

es modifiqui el text de l’Ordenança i després que es parli dels preus. Per aquest 

motiu proposa que es retiri aquest punt de l’Ordre del dia i que en el pròxim Ple es 

porti una proposta amb el text modificat. 

 

La  regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que no tenen cap inconvenient en 

retirar-la, però que no volen tornar-la a deixar sobre la taula. Afegeix que,  si es 

considera que hi ha d’haver un document regulador, es retiri l’ordenança i es 

comenci a treballar en el tema. 
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El regidor en Gerard Girbau Fonts diu que el seu grup també creu que és necessari 

un reglament darrere el preu. Un document que especifiqui els llocs, els dies...ja 

que no veuen bé que una empresa privada pugui fer ús d’un espai públic depenent 

només del criteri d’un regidor. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda retirar aquest assumpte de l’Ordre 

del dia. 

 

13.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN I DECRETS 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 

d’abril, sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats 

des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern Local núm. 15/2015. 

 

14.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 

 

15.- PRECS I PREGUNTES 

 

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

polígon Sta. Maria. Afegeix que ja sap que s’està realitzant, tal com els van explicar 

en la reunió informativa i on se’ls va exposar un informe tècnic que s’havia fet 

sobre les propostes. Afegeix que una de les empreses va entrar una instància a 

l’Ajuntament en la qual esmenava alguns dubtes que esmentava el citat informe. 

Per aquest motiu, demanen una altra reunió amb els diferents grups on s’expliquin 

aquests canvis de güifinet, ja que, de ser així, a ells els convenç més que la prova 

pilot es faci amb una empresa que sigui lliure i oberta. 

El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que el seu grup comparteixen aquest 

punt de vista. 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros, respon que, atès el document esmentat, 

s’ho estan replantejant i estan valorant totes les possibilitats. Afegeix que encara 

estan en contacte amb l’enginyer. Diu que abans de fer la contractació, els 

informaran de com queda aquest tema. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que segurament els citaran per a la 

setmana següent, però recorda que hi ha un conveni del CTITI pel qual, a partir de 

l’any 2016, aquest tipus d’instal·lacions passaran a ser de la Generalitat, i aquesta 

passarà aquest tema a Xarxa Oberta de Catalunya. Recorda que s’està fent en el 

polígon és una prova pilot, que tota la resta serà a través de Xarxa Oberta. 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que va demanar l’informe d’un tècnic, 

si podia ser extern, relatiu a la seguretat del projecte de connectivitat del nucli 

antic. Diu s’està trencant per diferents llocs el reixat de color verd que es va 

col·locar.  

La regidora na M.Àngels Crusellas Serra respon que ja estan al cas. Afegeix que 

segurament  la causa que s’hagin trencat han sigut bretolades.. 

El regidor en Roger Genescà Campí reitera la seva petició de l’informe. Diu que, 

segons el seu parer, no reuneix els requisits que hauria de reunir. 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que primer s’havia de delimitar la 

zona i que ara ja està encarregat. 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que, en relació a la recollida porta per 

porta, es va adoptar el compromís que en blocs de pisos de més de vuit  habitatges 

es posarien contenidors per als veïns. Afegeix que en alguns casos es va fer una 

prova pilot amb uns ganxos. Els agradaria saber quina opinió tenen sobre el seu 

funcionament, ja que els han dit que volen fer alguna modificació d’aquests. 

Finalment diu que s’hauria de tenir en compte el que posa el plec de condicions, ja 

que els veïns segueixen demanant la instal·lació d’aquests contenidors i per al seu 

grup seria important que es complís la mateixa normativa adoptada prèviament pel 

mateix Ajuntament. 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda al regidor sr. Roger Genescà que no 

ha assistit a cap reunió de seguiment del porta per porta. Diu que en la comissió de 

treball, la qual està formada pels quatre grups polítics que hi ha a l’Ajuntament, es 

van prenent i es prenen diferents acords. Un dels acords feia referència als llocs on 

hi ha pisos, es va quedar que s’identificaria els suports amb el núm. d’habitatge. En 

relació al tema dels contenidors, de moment ha quedat parat, ja que la gent que hi 

ha en el grup de treball no ha pensat que fos imprescindible pel bon funcionament 

del servei. Afegeix que no hi ha massa incidències en el servei, que, en algun cas, 

han trobat l’hàbit de treure les deixalles abans de l’hora establerta. Recorda també 

que hi ha dues àrees d’emergència per a la gent que, puntualment, no pugui 

utilitzar el servei. Finalment diu que aquest servei ha d’anar millorant, tot i que els 



 

 
19 

resultats són molt positius. Diu que la comissió haurà de fer més reunions per 

parlar de les dades relatives als comerços, als equipaments municipals...per 

determinar quins tipus de residus generen i quins costos té cada un. Pel que fa als 

resultats de reciclatge diu que són molt bons, fins i tot superiors als de municipis 

que porten més anys utilitzant el sistema del porta per porta. 

En relació als veïns dels pisos de “la Caixa”, diu que se’ls va explicar que els 

sistemes de contenidors que hi ha al mercat actualment per aquest tipus de servei 

són un xic complicats, ja que fora de l’horari establert els veïns trobarien els 

contenidors tancats, llavors possiblement deixarien la bossa a terra, en canvi, ara,  

la deixen penjada del ganxo. Finalment diu que aquestes són les coses que s’han de 

millorar. 

El regidor en Roger Genescà Campí respon que ell personalment no va a les 

reunions de la Comissió però que hi van altres regidors de la seva formació política. 

Diu que no volen entrar en la valoració del funcionament perquè creuen que els 

resultats són positius i que com més campanyes de sensibilització es facin serà 

millor per tal d’augmentar encara més els resultats. Tot i això, diu que en aquestes 

comunitats de veïns se’ls presenten dificultats a l’hora de baixar i pujar els 

contenidors de casa seva. Per aquest motiu, ells segueixen demanant la col·locació 

de contenidors. Afegeix que li sembla que el sr. Alcalde va reunir-se amb 

representants d’aquestes comunitats de veïns i se’ls va dir que se’ls tornaria a 

convocar a una reunió per analitzar el sistema actual i, pel que a ell li consta, no 

se’ls ha dit res més. Finalment, diu que l’Ajuntament hauria de definir i planificar 

cap on es vol anar. 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que es queda amb el què ha dit del servei, 

que aquest funciona bé. Afegeix que llavors, ell com Alcalde, com que els 

contenidors no són garantia que funcioni millor, ha de buscar la manera que el 

servei funcioni al màxim. Diu que, tot i que trobin alguns contenidors amb els quals 

es pugui garantir que es faci bé el servei, aquelles persones que ho fan malament 

ho seguiran fent, amb o sense contenidor. Finalment explica que també formen 

part de l’associació de municipis pel porta per porta. 

El regidor en Roger Genescà Campí torna a recordar que hi havia un compromís de 

reunir-se amb els presidents i el compromís d’un sistema de contenidors per les 

comunitats de veïns. 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra recorda que per la gent que no li va bé 

baixar ara el contenidor de vint-i-cinc litres es trobaria igual amb els contenidors. 
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Diu que en el plec s’especificava que l’obertura i tancament dels contenidors seria 

el mateix horari que tenen la resta de veïns d’Artés. Aquest era l’objectiu dels 

contenidors, no es tractava d’uns contenidors com els que hi havia ara, que es 

podien utilitzar a qualsevol hora. Afegeix que el problema el seguirien tenint igual, i 

això potser provocaria que deixessin les deixalles en altres llocs que no els 

pertoqués. 

El regidor en Josep M. Camprubí Salvó recorda a l’Alcalde que els va dir que 

s’estaven buscant possibles solucions, que si els hagués respost al cap d’un més, ja 

no haurien sortit més amb el mateix tema. 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que vol fer un prec a l’equip de govern, que 

els vol demanar que s’aturi la compra de la nau industrial, tot i que ja saben que 

estava contemplada en el pressupost per aquest any. Afegeix que ells creuen que 

seria millor que aquesta decisió la prengués el nou equip de govern. Demana que 

es reconsideri aquesta decisió i que, en tot cas, deixi l’assumpte sobre la taula. 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra recorda que l’aprovació del pressupost és 

fa amb les persones que hi ha en aquell moment en el govern i s’aprova per Ple. 

Afegeix que es fa de mateixa manera que en la legislatura passada, que quan van 

entrar ells, ara fa quatre anys, van assumir les despeses i els ingressos que havia 

decidit l’equip de govern sortint. Diu que l’equip de govern té un pressupost 

aprovat per Ple i per tant en pot fer ús.  

El regidor en Roger Genescà Campí respon que és veritat que la Llei els dóna la raó, 

però ells no consideren correcte, des del seu punt de vista, de treure el plec de 

condicions en aquest moment. 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra repeteix que estan complint amb un 

pressupost aprovat per Ple, i diu que fins l’últim minut faran la feina que els pertoca 

en benefici del poble d’Artés. 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que possiblement aquesta nau l’hagi 

d’acabar escripturant algun altre equip de govern, que aquesta és la seva opinió. 

Afegeix que quan havien de sortir, el que va fer el grup de CIU va ser prorrogar 

alguns contractes que s’havien de treure a concurs, com per exemple SOREA, el de 

les deixalles, que ho van fer perquè el nou equip de govern pogués decidir quin 

tipus de contracte es feia. També recorda que el pressupost només es va aprovar 

per cinc vots a favor, i que els altres vuit regidors assistents al Ple es van abstenir. 
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La regidora na M. Àngels Crusellas Serra demana si els concursos que s’havien de 

fer i que esmentava el sr. Genescà no s’havien fet pel motiu que ell exposava o bé 

per deixadesa. 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, parlant dels pressupostos, recorda que en 

l’últim Ple va parlar del tema de les cortines, que li sembla que també estaven 

pressupostades. Demana quan estaran posades aquestes cortines al Kanal. 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que estan pressupostades les 

cortines del Kanal, la Cruïlla i l’Auditori. Afegeix que només els falta quadrar el 

pressupost que tenen. Explica que, segurament, no posaran cortines a la Cruïlla per 

tal d’encabir-hi les de l’auditori. 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana quan es posaran i si ja saben quin 

import tindran. Demana si els podran fer arribar aquesta informació. 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que els passarà la informació. 

La regidora na Josefa Montañola Cortina exposa que fa uns dies va assistir a una 

reunió sobre la pobresa energètica organitzada des de l’Ajuntament, i a la qual va 

participar un tècnic d’una empresa subministradora. Ens va semblar que es va 

parlar de fer un seguiment encara més intens de les persones amb més 

vulnerabilitat en aquest tema. Demana si s’està fent el seguiment i com. 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa explica que des dels Serveis socials 

municipals es fa el seguiment. Pel que fa el document que va parlar SOREA també 

es porta a terme i explica que la Coordinadora de Serveis Socials està en contacte 

amb el representant de SOREA i que, en principi, tot va funcionant tal com es va 

quedar. 

La regidora na Josefa Montañola Cortina demana si s’ha pogut parlar amb algun 

interlocutor dels altres subministraments. 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa respon que, tot i que ho han intentat, encara 

no han pogut. 

El regidor en Joan Babeli Shawa es despedeix dels regidors amb les següents 

paraules: “Arribar al final mai no és fàcil. Sovint el camí és difícil, ple d’obstacles i 

entrebancs; però, alhora, ple de satisfaccions i sorpreses. Mirem enrere i pensem 

que segurament ho podríem haver fet millor, diferent… però ara som aquí, i això no 

podem canviar-ho! 
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Tinc records, imatges, paraules, escrits… això ningú no ens ho esborrarà, ningú no 

ens ho podrà prendre; ans al contrari, dependrà de nosaltres que pervisqui al 

nostre cor. 

Us deixo dos missatges: 

Si vaig caure és perquè estava caminant i caminar val la pena encara que caiguis  

(Eduardo Galeano) 

Només protegim allò que estimem, 

només estimem allò que coneixem, 

només coneixem allò que ens ensenyen 

 Babà Dioum (poeta senegalès) 

El meu agraïment a tots regidors i regidores, i a tot el personal de l’Ajuntament, en 

especial a la Secretària, a l’Interventor i al Cap de Brigada.  

He après molt al vostre costat, ha estat una experiència directe i gratificant dels 

artesencs i artesenques. 

 

Espero que el proper curs polític estigui ple de coneixement, saviesa i treball. 

Que la força la sostingui i  la harmonia l’adormi. Bon proper curs polític” 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa li agraeix la seva tasca i la seva simpatia com a 

persona. Afegeix que la seva col·laboració i les seves aportacions sempre han sigut 

en interès pel poble d’Artés. 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra li agraeix els quatre anys que ha dedicat 

al municipi d’Artés. 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que, escoltant el sr. Joan Babeli, s’ha 

recordat el començament de la legislatura ara fa quatre anys, i diu que estaria bé 

que en el pròxim Ple tots els regidors retornessin els pins de l’escut del municipi per 

tal de poder-los lliurar als regidors entrants i així no haver-ne de fabricar més. 

El regidor en Joan Babeli Shawa afegeix que els pins i les claus. 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que, als inicis, una de les primeres 

coses que es van fer va ser treure uns paons d’una gàbia del municipi. Ara poden 

entendre el tema dels coloms per un control sanitari, però que, visualment, la gàbia 

que hi ha instal·lada a la plaça vella fa molt de mal. Demana si es pot protegir de la 

vista, si és que s’ha de seguir fent servir aquest sistema. 

L’Alcalde en Josep Candàliga respon que ara es canviarà el sistema. 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa respon que fins ara s’ha utilitzat aquest 

sistema de gàbies, tot i que els llocs on s’havien col·locat fins aquest moment eren 
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menys visibles. Aquesta última vegada em vaig posar en contacte amb el 

responsable i van intentar dissimular la gàbia, però tot i així es segueix veient. 

Afegeix que a finals d’aquest mes hi ha previst un sistema amb blat-de-moro 

anticonceptiu. Aquest sistema no és tan agressiu. Explica que, en diversos llocs del 

municipi, a les hores que no hi ha trànsit de persones, un espersor dispararà els 

grans de blat-de-moro per als coloms. És un altre sistema de control dels coloms. 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana, en relació a la revista de l’INFOARTÉS, 

en el paràgraf que fa relació sobre el monument “a una part dels caiguts de la 

Guerra Civil...Una vegada desmuntada la creu, es va traslladar als magatzems del 

Museu i és en procés de restauració per col·locar-la en un espai temàtic dedicat a la 

Guerra Civil” TEXT   i demana si realment s’ha fet alguna cosa. 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que està aquí, que també és un 

espai municipal i que en el tema de restauració encara no s’hi han posat perquè 

s’està esperant parlar amb els hereus de la persona que va fer la creu, diu que 

s’han trucat en diverses ocasions però que encara no s’han pogut veure. 

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

acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 

 

Artés, 16 d’abril de 2015 

 

 

 


