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

DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2015 

 

 

 

Núm. de la sessió:  13/2015 

DIA: 19 de novembre 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 
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En Marc Torras Simon – CIU 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

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

 

 

2.- APROVACIÓ   DE LES FITXES  I DOCUMENTS  PER  A L’EXERCICI 2015 

DEL CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 

COMARCA-SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2013-

2015 

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Bages, relativa a la 

concreció  de fitxes i  documents,  per a l’exercici 2015, del conveni marc de  

col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 

20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis 
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socials  bàsics  i polítiques d’igualtat, 2013-2015, i trobada conforme,  el Ple, per 

unanimitat,  acorda: 

Primer.- Aprovar   les fitxes i documents  tramesos pel Consell Comarcal del Bages 

, per a l’exercici 2015  del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca- Serveis 

Socials Bàsics i Polítiques d’igualtat 2013-2015. 

Segon.- Facultar  al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació 

necessària per a la formalització de l’anterior acord. 

Tercer.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal  del Bages. 

 

  

3.- MOCIÓ REBUIG AL PATROCINI D’ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS A EMPRESES QUE COL·LABORIN AMB L’EXERCIT ISRAELIÀ 

A continuació, n’Israel Falcó Martínez dóna lectura a la següent Moció: 

En els darrers anys hem pogut veure com l’ocupació militar israeliana 

s’aguditzava especialment al territori de la Franja de Gaza, amb una intervenció 

militar basada en una forta campanya de bombardejos i una invasió terrestre que 

ha causat al voltant de 2.000 morts, la major part civils, incloent centenars de nens 

i nenes. També hem estat testimonis dels bombardejos d’hospitals i escoles 

gestionades per agències de les Nacions Unides, on s’hi refugiaven centenars de 

palestins obligats a fugir de casa seva. 

Des de l’any 2005, més de 170 organitzacions civils palestines, representatives dels 

diferents sectors ideològics i religiosos, fan una crida a la societat internacional 

perquè implementi una campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) a 

l’Estat d’Israel, per tal de que aquest es vegi obligat a complir la legislació 

internacional, reconegui el dret d’autodeterminació del poble palestí i desmantelli el 

règim d’apartheid.  

Aquesta campanya està inspirada en la campanya de boicot, desinversions i 

sancions que va contribuir a acabar amb l’apartheid sud-africà als anys ’90. A més 

a més de les organitzacions palestines ha estat recolzada per múltiples 

organitzacions de solidaritat arreu del món, així com també per organitzacions 

d’israelians i israelianes. 

De fet, aquest mateix consistori es va adherir a aquesta campanya civil 

internacional, al maig del 2013, coincidint en el 65è aniversari de la Nakba 

Palestina. 

Per coherència,  i per refermar que l’Ajuntament d’Artés no vol col·laborar amb 

empreses que es lucrin amb l’aparheid palestí ni que promoguin la guerra. I en el 
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marc de la solidaritat amb el poble oprimit palestí, proposem al Ple de la Corporació 

l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Rebutjar qualsevol patrocini de cap empresa o organització mentre 

col·labori amb l’exèrcit israelià, exploti els recursos del Mar Mort (vetats als 

palestins, tot i que bona part de la riba s’enclava dins el seu territori), o participi del 

negoci de la ocupació a Palestina. 

SEGON. Donar-ne coneixement a la població a través dels mitjans de comunicació 

municipal, amb el text d’exposició de motius i els acords de la present moció. 

 

 

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

votació. Agraeixen que aquesta Moció es deixés sobre la taula, ja que la seva 

decisió en aquell moment era votar-hi en contra perquè es focalitzava molt el cas 

en una empresa i creuen que no s’hauria d’assenyalar-la perquè tampoc hi ha cap 

sentència. 

Entenen el contingut de la Moció i per tant de qui la presenta, però tot i que en el 

desglossat tots hi poden estar d’acord, rebutgen que hi puguin haver empreses que 

puguin donar suport a l’aparheid. 

En el primer acord on es fa referència als compromisos diu que no troben que es 

faci referencia amb aquests casos d’aparheid. No troben que una cosa tingui massa 

relació amb l’altra. 

Per acabar diu que el motiu de l’abstenció és que no acaben de compartir al cent 

per cent aquesta moció. 

 

La regidora Meritxell Bonastre Arís manifesta que la resposta d’Esquerra a Artés a 

aquesta Moció és la següent:  “primerament, des d’Esquerra Artés volem mostrar el 

nostre desacord amb les empreses que patrocinen aquest tipus d’activitats 

bèl·liques, i no només parlem de la col·laboració amb l’exèrcit israelià, sinó amb 

qualsevol tipus d’exèrcit, de fabricació d’armes i de negació de drets humans. Així 

doncs, podríem incloure en aquest paquet, totes aquelles empreses que esclavitzen 

per aconseguir mà d’obra barata, totes aquelles empreses que exploten primeres 

matèries de baix preu en països del tercer món, i que per aconseguir-les també 

exploten als seus habitants que, pel sol fet d’aconseguir una feina, aguanten unes 

condicions inhumanes. 

Entenem per altra banda que, des d’una administració pública, no podem començar 

a vetar a mil i una empreses. Primerament, si comencéssim a investigar, 

segurament no trobaríem on tallar aquest vet. Per altra banda, creiem que no som 
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ningú per dir a les entitats o comerciants del poble quines empreses poden 

patrocinar-los o proveir-los de material. 

No obstant, sí que creiem que com a Ajuntament, hem de tenir un debat intern,  

per establir com operar amb empreses que compleixin aspectes tals com el  

respecte amb els drets humans i amb el medi ambient, entre altres qüestions. 

Sense obviar l’aspecte legal de la qüestió i de les lleis per les quals ens regim.  

És per això que votarem en contra de la moció, sense voler dir això que estiguem 

en desacord del que diu o que estiguem a favor de les activitats d’aquestes 

empreses. Únicament creiem que aquest és un tema que s’ha de treballar d’una 

forma interna.” 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez, en relació al què ha exposat el grup de 

Convergència, explica que no es tracta tant d’una qüestió legal de si està en procés 

judicial o no, sinó que més aviat creuen que és una qüestió moral. 

Afegeix que respecte el primer punt, no volen que les empreses col·laborin amb 

l’exercit israelià, perquè en el seu nom es fa el genocidi a Palestina. 

Diu que li sap greu que no es voti a favor bàsicament perquè és una ocupació 

militar, un genocidi i que ja hi ha al voltant de 2000 morts del poble palestí. Fa 

pocs dies que hem plorat les morts de París, moltes menys, però com que són a 

Europa ens afecten molt més. Com que aquestes són occidentals resulta que com 

Ajuntament ens posicionem, en canvi l’altre fa molts anys que dura i no hi ha hagut 

cap posicionament. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que el seu grup no votarà a favor sinó 

que s’abstindrà i que l’abstenció ja serà prou vàlida si aconsegueixen la majoria. 

 

Se sotmet a votació l’anterior Moció:   

Resultat:  

Voten afirmativament: N’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar Vilarasau Clotet i n’Israel 

Falcó Martínez. 

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

Meritxell Bonastre Aris i n’Enric Forcada Valiente.  

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

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

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 4 vots en contra i 5 abstencions, el Ple de la 

Corporació desestima l’anterior Moció. 
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4.- DONAR COMPTE RENOVACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA 

A continuació es dóna compte del següent Decret: 

En Josep Candàliga i Freixa, alcalde-president de l’Ajuntament d’Artés, en relació a 

la renovació de l’operació de tresoreria, d’import 300.000,00 euros, dicta la següent 

resolució que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a continuació 

s’exposen:  

Antecedents de fet 

El descompassament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les 

despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més per fer efectius 

els pagaments ineludibles programats, cal renovar l’operació de tresoreria a curt 

termini per un import de 300.000,00 euros. 

Fonaments legals 

Cal tenir present l’article 50 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, amb relació 

a les condicions de pressupost aprovat o en situació de pròrroga.  

L’article 51  (apartats a i b) 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, determina 

que l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o 

préstec amb entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats 

per operacions corrents. 

Cal tenir present l’article 52 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, amb relació 

a la necessitat d’un informe  previ de la Intervenció i a l’òrgan competent per 

aprovar l’esmentada operació. 

Vist l’informe favorable d’intervenció de data 4 de novembre de 2015 

Per tot això,  

RESOLC 

Primer.- Aprovar la renovació de la pòlissa de tresoreria de l’entitat Caixabank S.A. 

per fer front als pagaments a proveïdors.´ 

Les condicions de l’operació són les següents: 

 

—   Import de l’operació: 300.000 euros. 

— Tipus d’interès: Euribor 3 M + 0,54% 

—   Comissions: 

 D’obertura: SENSE COMISSIÓ 

 De disponibilitat: 0,10% anual, cobrable trimestralment 

 Termini: 12 MESOS 

 Disposició: plena a la signatura de la pòlissa. 
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Segon.- Notificar la present Resolució a l’Adjudicatari. 

Tercer.- Remetre una còpia de l’expedient tramitat al Departament de Política 

Financera, per a la seva presa de coneixement. 

Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió 

d’aquest.” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demanen que, en la mesura que sigui possible, 

la pòlissa serveixi per posar-nos al dia en el tema de pagaments a proveïdors per 

part de l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que demà es faran tots els pagaments 

que hi hagi pendents, que ja han parlat amb la interventora. 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat del citat Decret. 

 

 

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 

SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT SECTOR NUCLI ANTIC (CLAUS 1A I 1B) 

La Comissió d’Urbanisme dóna compte de la següent proposta: 

Vist que per aquest Ajuntament, en sessió del Ple de la Corporació del dia 19 de 

març de 2015, es van aprovar, entre d’altres, els 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 
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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.” 

Vist que practicada la corresponent exposició mitjançant anuncis inserits en el 

Butlletí Oficial de la Província, de data 14 de maig de 2015,  en el diari El Periódico, 

de data 15 de maig de 2015, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament del 

dia 5 de maig de 2015 al dia 20 de juny de 2015  i en el tauler d’edictes de la 

Corporació, durant el període d’un mes,  es varen presentar les al.legacions 

següents: 

— Núm. de registre d' entrada: 1651/15, de data 8 de juny de 2015, presentada 

pel senyor Jordi Rius i Grau. 

— Núm. de registre d' entrada: 1652/15, de data 8 de juny de 2015, presentada 

per la senyora Marta Junyent i Biosca.  

Vist que segons consta en l'expedient administratiu han estat demanats els informes 

reglamentaris corresponents , havent-se rebut en data 26 d’agost de 2015, 

l’informe d’avaluació ambiental favorable amb la consideració de deixar sense efecte 

la proposta d’incrementar la ràtio d’aparcaments per habitatge, en data 27 de juliol 

de 2015, es va rebre l’informe favorable emès per la Direcció General de Comerç i 

en data 17 de novembre de 2015, es va rebre informe favorable emès pels Serveis 

Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura. 

Vist que 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, preveu que l’informe dels organismes afectats ha 

de ser emès en el termini màxim d’un mes i que aquest termini ha transcorregut 

sobradament pel que fa a la resta d’informes sectorials sol.licitats. 

Vist l’informe emès en data 2 d’octubre de 2015, per part del tècnic redactor de la 

modificació, el senyor Salvador Travesa i Justo, relatiu a les al.legacions 

presebtades amb les conclusions següents:  

 Pel que fa a l’al.legació presentada pel senyor Jordi Rius i Grau, es desestima 
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l’admissió i tramitació de la sol.licitud de llicència d’obres presentada en data 13 

d’abril de 2015, relativa a la reforma interior de la planta baixa de l’edifici situat 

al carrer Jaume I, núm.5 i canvi d’ús a habitatge, atès que en aquesta data ja 

estava en vigor la suspensió de tramitació de llicències i s’estima l’al.legació 

relativa a la petició d’introduir canvis en la modificació puntual aprovada en 

referència als usos d’habitatge en planta baixa.  

 Pel que fa a l’al.legació presentada per la senyora Marta Junyent i Biosca, es 

desestima l’admissió i tramitació de la sol.licitud de llicència d’obres presentada 

en data 13 d’abril de 2015, relativa a la reforma interior de la planta baixa de 

l’edifici situat al carrer Jaume I, núm.5 i canvi d’ús a habitatge, atès que en 

aquesta data ja estava en vigor la suspensió de tramitació de llicències i 

s’estima l’al.legació relativa a la petició d’introduir canvis en la modificació 

puntual aprovada en referència als usos d’habitatge en planta baixa i a la 

superfície mitjana dels habitatges. 

Vist el text refós de 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 presentat pel senyor Salvador Travesa i 

Justo, en data novembre de 2015, el qual incorpora les modificacions derivades de 

les al.legacions presentades i estimades parcialment. 

Atès que l’article 85 .1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que “l’aprovació inicial i 

l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 

urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens 

perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent”. 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal i l’informe de Secretaria. 

Aquesta Comissió, de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de dret 

que han quedat exposats, ha de proposar que pel Ple municipal siguin adoptats el 

següents ACORDS: 

Primer.- Acceptar parcialment les al.legacions presentades pel senyor Jordi Rius i 

Grau i la senyora Marta Junyent i Biosca en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial de 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 aprovada pel Ple de la Corporació el dia 

19 de març de 2015 en el sentit que assenyala l’informe tècnic i que és el següent:  

“Proposta: A partir de la problemàtica descrita per l’interessada i de les reflexions 

realitzades conjuntament amb l’equip de govern i el tècnic municipal, s’ha realitzat 

un nou redactat de l’article 34 de les NNSS, de forma que aquelles finques que no 
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tinguin façana al pati d’illa també puguin destinar a ús d’habitatge la seva planta 

baixa, i que l’Ajuntament pugui afrontar els casos justificats de mobilitat reduïda. 

Pel que fa a la dificultat de supervisar el compliment d’aquest ús en planta baixa, 

aquesta és una responsabilitat de l’Ajuntament, i s’hauran de destinar els recursos 

tècnics necessaris per a fer complir la normativa aprovada, començant pels 

projectes  redactats per tècnics particulars, i continuant per la inspecció de les 

obres aprovades. 

Sobre el futur de les plantes baixes, l’Ajuntament té la voluntat que coexisteixin 

diferents usos (residencial, comercial, oficines, restauració,...), i això passa per 

diversificar les opcions. 

Pel que fa a la superfície mitjana, es tracta com molt bé diu el seu nom en una 

mitjana, permetent-se l’existència en un mateix edifici d’habitatges més grans, i 

d’altres més petits.  

Per tant, es proposa estimar parcialment l’al.legació”. 

Segon.- Aprovar provisionalment, amb les modificacions resultants de l’acceptació 

parcial de les al.legacions presentades pel senyor Jordi Rius i Grau i la senyora 

Marta Junyent i Biosca i de les prescripcions assenyalades en l’informe de data 26 

d’agost de 2015 del l’informe d’avaluació ambiental emès pels serveis territorials a 

la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat el text de 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. 

Tercer.- Trametre per triplicat exemplar el text de la modificació puntual de les 

Normes Subsidiàries de Planejament d’Artés corresponent al sector del nucli antic 

(claus 1a i 1b) i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva. 

El Ple, per unanimitat i, per tant, amb el quórum de la majoria absoluta del nombre 

legal dels seus membres, aprova l’anterior proposta. 

 

 

6.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA CURS 2014-2015 

Vist  l’escrit, registre d’entrada núm. 3176 de data 10/11/2015,  tramés  per la Cap 

del Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics en el qual ens 

comunica que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha 

atorgat a l’Escola  de Música Municipal d’Artés una subvenció per un import de 

44.156,5 euros per al curs 2014-2015, el Ple per unanimitat acorda: 
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Primer.- Acceptar la subvenció atorgada a l’Escola Municipal de Música d’Artés pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de  Catalunya  per un import de 

44.156.5 euros per al curs acadèmic 2014-2015. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció  General de Centres Públics  del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

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 12 de novembre de 2015. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que en la Junta del dia 22 d’octubre es va 

acordar la dissolució del conveni entre l’Ajuntament d’Artés i el d’Avinyó pel 

sosteniment de una coordinadora de TS i una TS i que el seu grup celebra aquesta 

decisió, tot i que creuen que s’ha produït una mica tard, que el seu grup ja ho havia 

fet evident a través d’una Moció que van presentar temps enrere on deien que 

creien que el millor era que hi hagués una TS per Avinyó i una TS per Artés. 

Afegeix que creuen encertada aquesta proposta de Benestar Social. 

Respecte el procediment de licitació de les obres del Centre Cívic,  diu que avui els 

han comunicat que formen part de la mesa i que ho celebren, perquè creuen que és 

bo que hi hagi transparència, però també volen demanar que si formen part de la 

Mesa, els facin arribar els plecs de clàusules per saber si hi poden incloure alguna 

millora o suggeriment. 

 

 

9.- PRECS I PREGUNTES 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer es treu els mèrits de la decisió presa des de 

Serveis Socials, perquè s’ha plantejat des del Consell Comarcal i Avinyó i no s’ha 

decidit només des d’aquí, sinó que s’ha fet de forma conjunta. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si es poden desembrossar dues zones: 

una al final del carrer Bruc, que dóna al Torrent i la parcel·la que hi ha al c/ 

Tarragona, la qual està plena d’herba i els veïns s’han queixat que en surten rates. 

Diu que s’hauria d’instar al propietari perquè la netegi o bé fer-ho l’Ajuntament de 

forma subsidiària. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que creu que ja s’han fet dos 

comunicats al propietari de la parcel·la, que estan pendents de fer un tercer. 

Explica que fa temps que van darrera aquest tema i que es fa des de l’Àrea de 

Territori. 

Pel que fa al tema del desbrossament, diu que ho passaran a la brigada, però que 

sempre que vegin alguna cosa, que ho diguin. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si se’ls pot explicar la previsió que té 

l’equip de govern per cobrir una plaça de tècnic de cultura. És una plaça que va 

estar vacant durant molt de temps, finalment es va cobrir i esperen que ara no 

torni a passar aquesta situació. Afegeix que si cal que es faci ja el concurs per 

cobrir la plaça. Demanen també les bases abans que no surti ni que es publiqui i si 

hi podran dir res. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa manifesta que la primera interessada en 

què surtin el més aviat possible les bases és ella, perquè en aquests moments està 

sense cap tècnic en les seves àrees. Afegeix que ara s’han d’aprovar unes altres 

bases i que les pròximes seran aquestes de tècnic de cultura. En principi, diu, que 

les bases que es trauran seran les mateixes que la es van treure en l’última vegada 

fa dos anys i mig i sortiran un cop s’hagin resolt les places de policies i del projecte 

respira. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que si tenen alguna aportació, els la 

poden fer arribar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que quan es van aprovar aquelles 

bases van tenir algun canvi d’impressions perquè ells creien que s’havia de fer 
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d’una manera i l’equip de govern d’una altra. Afegeix que tornaran a fer la mateixa 

esmena. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que, de moment, seguiran 

plantejant la mateixa titulació que van demanar en l’última convocatòria. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que abans de l’estiu van veure que s’havia 

fet una rasa al costat de la pista de squate, on se’ns va comentar que hi anava una 

tirolina, veuen que ha passat el temps, que la rasa està feta, però que no s’ha 

posat. Demanen què ha passat amb aquesta tirolina. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que han tingut molts entrebancs. Primer 

de tot els van enviar amb un dels pals trencats, van demanar un pal nou i quan va 

arribar, llavors els van robar un dels pals llargs. El van tornar a demanar i llavors 

els van enviar un pal equivocat, just el que no els faltava. Ara estan pendents que 

els arribi el que falta i en principi esperen tenir-lo aquí la setmana vinent. Afegeix 

que en cap moment han tingut la tirolina sencera per poder-la muntar. 

 

La regidora na Mercè Simó Ribas diu que li ha arribat una queixa d’una veïna del c/ 

Arquitecte Gaudí, de davant del camp de futbol, explica que en poc temps li han 

trencat dos cops el vidre amb cops de pilota. Demana si es pot trobar alguna 

solució. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que la van trucar en el mateix que 

va passar, però que jugant a futbol, a vegades les pilotes van altes. Afegeix que ja 

hi ha xarxes altes, però que, de tant en tant, les pilotes van a parar al mateix 

habitatge. Els seus habitants, tot i l’esglai que es van endur, estaven bé. 

Explica que fa temps que s’havia parlat d’aquest tema, però això no ho cobreix 

l’assegurança de l’Ajuntament, sinó que hauria de ser l’entitat que fa l’activitat qui 

hauria de contractar la seva pròpia assegurança. Afegeix que ha parlat amb l’entitat 

i ja s’estan plantejant contractar una assegurança que cobreixi aquestes coses. 

 

La regidora na Mercè Simó Ribas demana si es pot posar una xarxa més alta. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que la xarxa que hi ha és la 

correcta. 

 

La regidora na Mercè Simó Ribas demana què passaria si algú prengués mal. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu que mirarà si es pot pujar dos metres 

més la xarxa. 

 

La regidora na Mercè Simó Ribas demana que es busquin solucions. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que estudiaran aquest tema. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu, davant els dos accidents que van passar el 

passat mes d’octubre a la sala 2 de gener, demana si s’ha pres alguna mesura 

perquè no torni a passar. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, en relació a la instància que han entrat 

demanant un informe tècnic, explica que ja n’havien demanat un als serveis tècnics 

on es determini si està tot correcte i si ho està quines mesures es poden aplicar per 

millorar-ho. El regidor de serveis i el d’urbanisme seran els que s’ocupin d’aquest 

tema i quan tinguem l’informe ja us el farem arribar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que segurament ja estan o estan a punt de 

començar a treballar en el pressupost municipal de l’any vinent, diu que el seu grup 

té algunes propostes i demana si podrien fer una reunió per parlar-ne. També 

demanen la previsió de les inversions que es puguin fer per tal d’ajustar les seves 

propostes. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez accepta la proposta del regidor Genescà. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que la interventora comença dimecres i 

que primer caldrà saber amb quins ingressos es poden comptar. Diu que llavors ja 

els convidaran a trobar-se. 

 

 

 

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

acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  
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Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 

 

 


