
 
 1 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL 

DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  15/2015 

DIA: 17 de desembre de 2015 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:10 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente– ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Manel Parreño Jiménez - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu - CIU 

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

En Marc Torras Simon - CIU 
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7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS .................................................................... 10 

8.- DONAR COMPTE  DECRETS I ACORDS  JUNTA DE GOVERN LOCAL ................. 10 

9.- PRECS I PREGUNTES ................................................................................ 10 

 

 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

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

 

 

2.- DONAR COMPTE PRESA DE POSSESSIÓ INTERVENTORA 

Es dóna compte de l’Acta de data 18 de novembre de 2015, de presa de possessió 

de la interventora interina la sra. M. Mireia Serra Ferré de l’Agrupació d’intervenció 

d’Artés-Navarcles per a la provisió d’aquest lloc de treball amb efectes a partir del 

dia 18 de novembre de 2015. 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’esmentada presa de possessió. 

 

 

3.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015 

Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener 

de 2015, i trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Aprovar el Resum numèric següent: 

010 Artés Població total a 01-01-2015   5.665 habitants 
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4.- RATIFICACIÓ DECRET APORTACIÓ SUPRAMUNICIPAL FONS CATALÀ DE 

COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 

Seguidament es dóna compte del Decret d’Alcaldia del dia 25 de novembre de 

2015, que diu el següent: 

En Josep Candàliga Freixa, alcalde de l’Ajuntament d’Artés, dicta la següent 

resolució referent al Fons Supramunicipal 2012 

ANTECEDENTS 

Per resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, s’ha aprovat la distribució als 

municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, 

integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, per l ‘any 2012. Un capítol 

d’aquesta participació va destinada a la prestació de serveis supramunicipals, 

l’import d’aquest capítol en aquest municipi és de 4.492,79 euros per al 2012, i té 

com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o inversions 

supramunicipals. L’Ajuntament la pot destinar, en la seva totalitat o en part, a una 

o diverses entitats supramunicipals en les quals hi participa. 

Per tot això RESOLC: 

Primer.- DESTINAR els 4.492,79 euros import del capítol per a la prestació 

supramunicipal de serveis 2012, de la participació en els ingressos de la 

Generalitat, que correspon al municipi d’Artés, a les següents entitats 

supramunicipals: 

Consell Comarcal del Bages: Fons supramunicipal 2012........................ 2.492,79 € 

Consorci del Bages per a la  

Gestió de Residus: Fons supramunicipal 2012..................................... 2.000,00 € 

Segon.- TRAMETRE un certificat de l’acord a les entitats beneficiades. 

Tercer. JUSTIFICAR davant la Direcció General d’Administració Local aquestes 

transferències mitjançant certificat de la intervenció municipal. 

Quart.- RATIFICAR aquest acord en el primer Ple ordinari que celebri la 

Corporació. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va acordar ratificar l’anterior Decret. 

 

 

5.- MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA REVOLTA DELS 

BUROTS 

Es dóna compte de la Moció presentada conjuntament pels grups Municipals d’ERC-

AM i CUP-PA, que diu el següent: 

“Se’ns dubte, l’episodi més singular de la història d’Artés, és la Revolta dels Burots. 

És la resposta de les classes populars davant els abusos de les oligarquies locals. És 
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un fet històric que ens ha d’enorgullir com a poble. No es tracta, com alguns 

erròniament creuen, d’una lluita caïnita entre dos bàndols. És l’inici de la 

democratització de la política municipal i l’alliberament del caciquisme. És el 

benefici del 99% . 

És innegable que ens trobem davant  d‘un fet polític, però també ho és en la 

vessant social. 

Per tant, el centenari d’aquest fet és un bon motiu per fer una programació cultural, 

lúdica i històrica que empenyi encara una mica més al sentiment positiu d’orgull de 

pertinença a Artés. 

Així doncs, cal involucrar al màxim d’entitats perquè es puguin fer seva l’efemèride, 

celebrant-la com ho creguin convenient. Però sobretot ens hauria de servir per 

acollir als nous artesencs/ques que hem rebut els últims anys (sigui pel motiu que 

sigui), i no oblidar als que han hagut de marxar per motius contraris a la seva 

voluntat.  

Per tot el què s’ha mencionat, proposem l’adopció dels següents acords: 

- Creació del Grup de Treball per organitzar la Commemoració del Centenari 

de la Revolta del Burots, format per representants dels grups municipals, 

entitats locals, els amics del Museu d’Història, i tota aquella gent que a títol 

individual vulgui aportar idees, informació i treball al grup. 

- Establir una partida als pressupostos del 2016 i 2017 per cobrir les despeses 

de tots els actes de commemoració, augmentable, segons els criteris del 

Grup de Treball. 

- Engegar un procés participatiu popular per decidir si establim com a festa 

local extraordinària el dilluns 2 de Gener del 2017. 

No obstant, el Ple de l’ajuntament decidirà” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que el seu grup donarà suport a aquesta 

Moció i que formaran part d’aquesta Comissió per treballar tan intensament com 

puguin i el temps els ho deixi fer. 

 

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

 

 

6.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA 

Es dóna lectura a la Moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC-

AM, CUP-PA i CIU, que diu el següent: 
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El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 

aprovar la següent RESOLUCIÓ  

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a 

les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en 

escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui 

un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que 

aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.  

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 

d’un estat català independent en forma de república.  

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 

ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 

futura constitució catalana.    

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 

necessàries per fer efectives aquestes declaracions.  

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim 

de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 

d’hisenda pública.  

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 

del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 

democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 

de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat 

de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, 

entre altres sentències.  

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 

aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 

massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 

nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 

normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 

blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 

institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 

fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma 

de república i acorda posar‐ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió 

Europea i del conjunt de la comunitat internacional.  

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 

fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
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1. Pobresa energètica  

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 

subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar 

la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 

energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments 

bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en 

situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.  

2. Habitatge  

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 

digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 

regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 

futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge 

habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 

residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de 

reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. Així mateix, de 

forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que 

permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del 

reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació 

d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres 

casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat  

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal 

a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 

(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot 

quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària 

del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. 

Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per 

motius econòmics. D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no 

es poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.  

4. Educació  

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona 

part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la 

qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 

impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 

s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a 

les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al 
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model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 

consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb 

aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 

d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en 

favor de les administracions catalanes i per mantenir‐hi els consensos obtinguts pel 

conjunt de la comunitat educativa.  

5. Garantia de les llibertats públiques  

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 

alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, 

recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, 

avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 

preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 

emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o 

el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu 

dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar 

en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el 

respecte dels drets fonamentals esmentats.  

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 

catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar‐los les 

eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de 

l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 

desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 

competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la 

priorització de l’activitat econòmica privada.    

7. Refugiats  

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, 

el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les 

Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al 

màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en 

aquest àmbit pel Govern espanyol.  

8. Dret a l’avortament  

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.  

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute  
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Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 

govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir 

la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. Prioritàriament, el futur govern ha 

d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats, separant els 

pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que 

constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes 

d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o 

superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de 

les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost 

excessiu del capital. Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de 

costos per a la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, 

ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de 

despesa que permeti avaluar‐ne i contrastar‐ne la utilitat en moments en què 

atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 

Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la 

revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 

govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. Així mateix, el 

futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la 

banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels 

interessos amb finalitats socials.”  

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament 

de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 

coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.   Per aquest motiu tots els 

grups municipals proposen al ple de l’ajuntament d’Artés l’adopció dels següents 

acords:  

PRIMER.‐  Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament d’Artés a la resolució 

1/XI del Parlament de Catalunya.    

SEGON.‐ Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 

Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”  

 

 

La Secretària manifesta que es veu amb l’obligació de donar lectura al següent 

informe: “Vista la Moció de suport a la Resolució 1/XI  del Parlament de Catalunya, 

aprovada el 9 de novembre de 2015 , que presenten  tots els grups municipals: 

ERC-AM, CUP-PA i CIU. 
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Atesa la providència   d el dia 11 de novembre de 2015 del Ple del Tribunal 

Constitucional en virtut de la qual s’admet a tràmit la impugnació de la  Resolució 

de referència i es produeix  la suspensió  de la mateixa, amb efectes des del dia 11 

de novembre de 2015 per a les parts en el procés  i des de la publicació en el 

Butlletí Oficial  de l’Estat  per a tercers, publicació que va tenir lloc el dia 12 de 

novembre d’enguany. 

Atès que l’article 87.1  de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional determina que 

tots els poders públics han  de complir  les resolucions del Tribunal Constitucional. 

Atès  que  l’article 9 de la Constitució espanyola disposa que els poders públic 

resten subjectes a la  constitució   i a la resta de l’ordenament jurídic. 

Assabentats de   la sentencia  dictada el 2 de desembre de 2015 pel Tribunal 

Constitucional en la qual resol  estimar la impugnació promoguda pel l’advocat  de 

l’Estat contra la Resolució 1/X1 del Parlament de Catalunya  declarant la seva 

inconstitucionalitat i nul·litat.  

Aquesta Secretaria  formula a l’Alcalde i als regidors presents advertència legal de 

les eventuals responsabilitats de tot tipus en les que puguin incórrer  amb 

l’aprovació  de la  present Moció.” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta 

Moció conscients del moment que està vivint el nostre país i defensant l’electorat 

que va fer confiança en les passades eleccions del 27 de setembre a la coalició de 

JuntsXsí i de la qual el seu grup formava part. Creuen que en el cas d’Artés el 

resultat evidencia que la majoria del poble està pel procés d’independència i que 

ells, com a simples representants d’aquesta gent, el que fan és fer costat al 

Parlament i donar suport al mandat democràtic que en el seu dia van defensar a les 

urnes. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer exposa que el seu grup entén que amb aquesta 

Moció fan un pas endavant i que també volen manifestar el seu suport a tots 

aquells municipis que han estat encausats des de la fiscalia, i que des de l’Audiència 

de Madrid han començat a fer requeriments als diferents municipis i Alcaldes 

perquè facin entrega de la documentació a la qual fa referència tota la Moció i que 

s’està aprovant en aquest cas. Demanem també que en el nostre cas fem un pas 

endavant i fem públic que, en el supòsit que ens fessin un requeriment, no 

entregarem cap documentació a l’Audiència Nacional de Madrid, perquè estem 

aprovant una Moció amb la qual entenem que estem desconnectant de Madrid i la 

nostra obediència ha de ser amb les normes catalanes que estem aprovant.  
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Entenen que el pes d’aquesta desobediència no pot recaure sobre el funcionariat 

d’aquest Ajuntament, i per aquest motiu demanen que si el requeriment arriba a 

nom de la secretària de l’Ajuntament, i atès el seu l’informe , aquesta traslladi la 

responsabilitat sobre la transmissió de dades als polítics. 

Per acabar diu que la Moció ho diu prou clar, que marxem i desconnectem. 

 

Assabentats de l’informe emès per la Secretària, es passa a la votació: 

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

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

Vilarasau Clotet, n’Israel Falcó Martínez, en Roger Genescà Campí, na Fina 

Montañola Cortina, na Mercè Simó Riba, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. 

Artigas Feliu. 

Vist el vot afirmatiu de tots els membres assistents al Ple, aquesta Moció queda 

aprovada per unanimitat. 

 

 

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha. 

 

 

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

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

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

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

des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern del dia 16 de desembre de 2015. 

 

 

9.- PRECS I PREGUNTES 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que s’ha fet un concurs per tal d’adjudicar 

la major part de publicitat que es fa com ajuntament, de manera que una empresa 

sola faci el disseny, la maquetació, la impressió i el repartiment. Aquesta setmana 

ja sabem que l’empresa que ho farà que és NUSS. Creuen que serà un canvi 

considerable i esperen que vagi a millor, que tot i que aquest sistema pot tenir 

algunes mancances, també s’espera que tingui més beneficis. Un d’ells és l’estalvi, 

que calculen que pot arribar als 6.000 euros. 
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Afegeix que espera que l’any vinent no passi el mateix que aquest any: que en el 

mes de desembre encara no estan aprovats els pressupostos. La seva intenció com 

Equip de govern seria poder haver-ho fet ja, en el ple d’avui com a màxim, però 

entenen que aquest ha sigut un any anòmal i esperen que aquesta situació no es 

repeteixi l’any vinent. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que ahir es va fer una reunió del POUM i 

s’excusa per no haver-hi assistit perquè tenia un altre acte. Els hauria agradat que 

la data d’aquesta reunió s’hagués pogut consensuar entre tots els grups. Afegeix 

que quan se’ls va comunicar la reunió ja hi havia el cartell fet i, per tant, el seu 

grup tenia total desconeixement del dia en que es pensava fer aquesta. Per aquest 

motiu, el seu grup no va poder assistir a la reunió que es feia a les 7 de la tarda en 

la qual s’explicava el procés del POUM als grups municipals. 

Pensen que ara que es vol iniciar el POUM seria important que el pressupost 

municipal reflectís una partida per fer-ho possible. Afegeix que s’hauria de dur a 

terme un procés que es va engegar amb anterioritat i que no es va finalitzar mai: el 

de la renovació dels tècnics municipals. En la passada legislatura i, creu que també 

en aquesta, es va dir que s’intentaria que l’arquitecte municipal i l’aparellador fossin 

personal laboral i gaudissin de la contractació corresponent després d’un concurs 

públic. Pensen que tot aquest procés seria necessari abans d’iniciar l’elaboració del 

POUM o paral·lelament, o garantint que en el moment que es comenci a treballar el 

POUM, la persona que finalment ocupi el lloc d’arquitecte municipal sigui coneixedor 

de com s’elabora el POUM, ja que segurament haurà de batallar molts anys amb 

aquesta nova llei. Entenen que aquest és un tema important i que és bastant lògic, 

ja que l’Arquitecte municipal que tinguem pot ser el mateix que hi ha ara o pot ser 

un altre. 

És un prec que fan des del seu grup i demanen que es tingui en consideració. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que l’horari de la reunió prèvia i el de la 

xerrada van venir determinats per la disponibilitat dels ponents i dels dies que hi 

havia lliures per la realització d’actes. Es va preparar amb la màxima antelació 

possible. Diu que està preparant una acta amb tot el que es va dir, afegeix que de 

la xerrada se’n va fer una gravació que es penjarà a TVArtés. Aclareix que va ser el 

punt d’inici per formar el grup de treball del POUM. 

El tema de la contractació dels Serveis Tècnics ja us la comentarà el regidor de 

Recursos Humans. 
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El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que el tema de la contractació dels serveis 

tècnics s’està parlant amb la Interventora i la Secretaria, per iniciar-ne una part i 

incloure-la en els pressupostos de l’exercici vinent. Diu que quan els passin els 

pressupostos ja veuran aquesta inclusió. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que fa tres anys que hi ha aquesta partida 

en els pressupostos. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que ja s’han començat a mirar diferents 

bases per aquest tipus de processos. 

Pel que fa al POUM, aclareix que s’ha de decidir quin tipus de POUM es vol pel 

municipi, si de poca intensitat, que vol dir que no permet fer modificacions ni 

augment de sòl per al creixement del municipi, un text refós que serveixi  per fer 

més clar els articles de les normes i recollir totes les modificacions fetes, i que 

també permet modificar o corregir espais i punts que no queden ben determinats 

amb la Llei d’urbanisme, o un POUM que ho inclogui més tot. En el cas que fos un 

POUM de baixa intensitat, la Diputació s’ha compromès a assumir aquesta feina. Tal 

com es va comentar ahir, del que sí que hauríem de disposar és d’un estudi del 

municipi, i a partir d’aquí valorar si s’elabora un POUM amb tot el volum i grandària 

que això suposa i que en aquest cas la Diputació no hi col·laboraria i l’hauríem de 

fer nosaltres com Ajuntament. 

En canvi, amb el de baixa intensitat es poden regular i endreçar coses, l’únic que no 

serveix com a eina de creixement del municipi. És un tema que s’ha de parlar entre 

tots plegats perquè en un Pla d’Ordenació d’aquest tipus és molt important que ens 

hi impliquem els tretze regidors de l’Ajuntament, ja que és una eina urbanística que 

pot servir per vint anys. Per aquest motiu, és molt important que hi hagi el màxim 

de consens.  

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si els dos grups que formen l’Equip de 

Govern aposten per un POUM de baixa intensitat. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que no, que hi ha les tres opcions, que 

se n’ha de parlar.  

Afegeix que se’ls ha d’explicar les passes que han fet abans de la xerrada: es va fer 

una reunió amb el Diputat de territori de la Diputació de Barcelona i una consulta 

amb el sr. Agustí Serra, director general d’Urbanisme. A més del POUM, també 

podria ser important fer un redactat ben fet de les Normes, un Text Refós. 

Aquestes tres opcions les hauríem de valorar nosaltres. 
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El regidor en Roger Genescà Campí agraeix que hi hagi aquesta voluntat de 

consens de tots els grups, tot i que els hauria agradat que hi fos des del primer 

moment, ja que no van poder assistir a la primera reunió que es va convocar sense 

informar-los que hi havia la voluntat de tirar endavant el POUM. 

Un altre tema és el pressupost, que el regidor d’Hisenda els ha fet arribar una 

valoració econòmica relativa a la possibilitat de treballar-lo però demanen reunir-se 

per veure quines són les prioritats i mirar si s’hi pot encaixar alguna de les seves 

propostes, les quals les poden trobar en el seu programa electoral, que n’hi ha 

moltes, tot i que en tenien alguna de prioritària: una de les coses que haurien de 

reflectir és la construcció d’un tanatori municipal ja que Artés pateix algunes 

irregularitats pel que fa al servei d’enterraments i que caldria resoldre. Són del 

parer que els nous pressupostos haurien de reflectir una partida suficient per la 

construcció d’un tanatori municipal, i pensen que seria ideal que es pogués 

construir al costat del cementiri municipal. Aquesta implicaria una sèrie de 

modificacions urbanístiques que caldria treballar i pensen que se n’hauria de parlar 

en la pròxima reunió de pressupostos. Quan es va començar a parlar d’aquest 

tema, semblava que tothom tenia ganes de fer-hi alguna cosa, però sembla que tot 

segueix igual. 

A més d’aquesta, tenim altres propostes que ens agradaria treballar, i per això 

demanem que aquesta reunió es faci el més aviat possible però sabent quines són 

les vostres propostes com equip de govern, per veure si poden disposar d’alguna 

part del pressupost per poder fer alguna altra proposta. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, pel que fa al tema del tanatori, vol explicar que 

des d’ahir el tanatori d’Artés torna a estar en funcionament. Afegeix que l’estudi 

d’aquest servei s’hauria de fer a través de la participació. El tanatori torna a estar 

en funcionament com abans. Vaig poder parlar amb el director general de Mèmora i 

em va comentar que es modificarà l’import que sortia en la factura i que feia que 

semblés que la sala de vetlla valia molts diners, regularitzaran aquest import 

perquè sigui el real i no com passava fins ara que en la factura constava un import 

d’uns 1600 euros i després s’hi aplicava un descompte d’uns 1000 euros. També 

em va comentar que volien fer una sala oratòria per a la celebració de cerimònies 

laiques. Afegeix que aquest tema l’hauran de treballar entre tots i trobar la millor 

solució. 

En relació a la valoració dels pressupostos, el regidor d’hisenda convocarà una 

reunió per parlar de les inversions i establir quines seran les prioritats. Serà 

important tenir totes les propostes que vulgueu aportar. 
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La Secretària demana si s’ha suspès la sanció a l’empresa Mèmora. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que de moment no. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que això vol dir que tot el temps que la Sala 

ha estat tancada ho ha sigut per voluntat de l’empresa. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que han parlat amb totes les parts i que 

ara estan pendents de la proposta que els ha de fer arribar l’entitat catalana de la 

competència a la denúncia que hi va haver aquí, a la d’Hospitalet i a la de 

Barcelona, en base a la responsabilitat i a la utilització de les sales de vetlles i 

tanatoris. En principi sembla que hi ha d’haver uns canvis que potser desvincularan 

el servei d’enterrament del servei de la sala. 

Pel que fa al preu del servei, cal recordar que hi va haver un increment del 8 al 

21% de l’IVA, que el va fer encarir i va repercutir en totes les famílies que van 

necessitar aquest servei. Aquest augment d’IVA es va aplicar també en les caixes, 

els rams...en tot. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que fa poc temps es va fer difusió d’uns 

petits itineraris al municipi, d’uns corriols, i els ha arribat que, en algun cas, han 

estat esborrats i que hi ha hagut algun conflicte amb algun dels propietaris per on 

passen perquè no hi estaven conformes. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís respon que només li consta que hi hagi un 

propietari que no hi està d’acord. L’empresa encarregada de la senyalització està 

vetllant perquè es marquin de forma correcta aquests dos corriols. Li han notificat 

que s’han arrencat algunes de les fites i ara estem esperant que ens facin arribar 

un informe amb tot el que s’ha fet malbé i, en la pròxima reunió de l’equip de 

govern, proposarem que s’arrangin, si queden diners en la partida del pressupost 

d’enguany, o sinó en la del pressupost de l’any vinent. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que al seu grup els ha arribat que la 

senyalització es va retirar perquè no es volia que es passés per aquella propietat o 

bé per aquella zona en concret. Diu que ha parlat amb dos propietaris i que, en 

principi, no estaven massa d’acord amb l’itinerari d’aquests corriols, tot i que, 

potser només un hagi fet una queixa formal. Ens ha explicat que hi ha un sender 
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que passa per una zona agrícola per on no era habitual que passés cap sender. 

Caldria valorar la possibilitat de buscar un camí alternatiu. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís respon que ja s’està buscant un camí 

alternatiu, el qual passarà per sobre, però que s’ha de desbrossar. Personalment 

vaig fer aquest corriol i vaig poder veure el terreny objecte de la queixa, vaig veure 

que hi ha molta feina de desbrossar, que seran moltes hores i que això repercutirà 

en el pressupost inicial. És una actuació que s’haurà de valorar amb tot l’equip de 

govern. Evidentment s’atendrà la queixa d’aquest particular que no està d’acord en 

que passi per la seva propietat i veure de quina manera es pot resoldre. L’empresa 

responsable de la senyalització també va parlar amb aquest propietari i també li va 

transmetre que des de l’Ajuntament es faria tot el possible per arribar a un acord. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si els poden explicar com està el tema 

de la carta que va entrar a l’Ajuntament i que va enviar el Club de Bàsquet de 

Cerdanyola en relació als incidents que van succeir durant el passat partit de 

bàsquet, i quines iniciatives ha pres l’Ajuntament perquè no es tornin a repetir. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu que ja en van parlar ahir a la Junta de 

govern, que ja s’han posat en contacte amb els dos grups federats que 

competeixen i han acordat que buscaran mesures preventives perquè això passi el 

mínim possible. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, pel que fa a l’escrit oficial que va entrar el 

president del Club, diu que demà sortirà la resposta, perquè van veure que la 

resposta que s’havia fet per correu electrònic era el d’un aficionat, no l’oficial. 

Afegeix que en l’esmentat escrit l’Ajuntament d’Artés lamenta els fets ocorreguts i 

que posarem les mesures necessàries per evitar que es repeteixin fets com 

aquests. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu recorda que el mes passat van demanar un 

informe tècnic relatiu a les mesures de seguretat de la sala 2 de Gener i encara no 

se’ls ha fet arribar. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que el tornaran a demanar als Serveis 

Tècnics i que llavors els el faran arribar. 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que el dia 10 de desembre van 

començar a treballar tres persones a Serveis Socials. Durant el mes de desembre 

s’ha treballat per iniciar dos projectes: un destinat a la gent gran i a persones 

depenents i que començarà de cara el gener i un altre destinat a nens amb 

problemes socials per tal de treballar una mica des de nivell preventiu. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís informa que la setmana passada es va fer 

una reunió sobre el tema dels horts urbans. 

 

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

acta. 

 

La Secretària,           Vist i plau 

                 L’ALCALDE, 

 

 


