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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

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

 

2.- APROVACIÓ MOCIÓ DE REBUIG A LA DARRERA REFORMA FISCAL DEL 

GOVERN ESPANYOL RELATIVA A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE  

 

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

que ja s’ha defensat al Congrés dels Diputats a nivell de Convergència i Unió. 

 

Presenten la Moció el grup de la CUP i s’hi adhereixen tots els grups polítics 

municipals i en dóna lectura el regidor en Ramon Fornell Alsina: 

 

“El Govern espanyol, en data 27 de novembre del 2014 va aprovar la Reforma 

Fiscal mitjançant Llei 27/2014, segons la qual totes les entitats, sense excepció, 

hauran de presentar l'Impost de Societats a partir de l'1 de gener del 2015. 

Aquesta nova Reforma Fiscal implica que totes les entitats no lucratives hauran de 

fer la declaració de l'Impost de Societats. L'Impost de Societats és un impost que 

grava les rendes obtingudes per les entitats jurídiques, com ho són les societats, 

associacions i fundacions. En concret, el que tributa per aquest impost són els 

beneficis obtinguts per les empreses o entitats, resultants de la diferència entre 

tots els seus ingressos i totes les despeses. De la diferència entre aquests, obtindrà 

el resultat comptable, que pot ser un benefici o una pèrdua. Tot i així, amb la 

reforma que ara s'ha aprovat, a partir d’aquest gener de 2015, s’eliminen les 
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exempcions a les quals s’acollien les entitats sense ànim de lucre i que possibilitava 

que quedessin exemptes d’aquesta obligació. A partir d’ara, qualsevol entitat -

encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum- 

estarà obligada a presentar declaració de l’Impost de Societats. Fins ara, les 

entitats parcialment exemptes no estaven obligades a presentar l’Impost de 

Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits: que els 

seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals; que els seus ingressos 

sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals i que les rendes no 

exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció. Ara, aquesta reforma fiscal 

obliga a totes les entitats a portar una comptabilitat de partida doble a fi de poder 

identificar adequadament els seus ingressos i despeses corresponents a rendes 

exemptes i no exemptes. Quan parlem d’entitats sense ànim de lucre, estem 

parlant d’entitats com associacions de mares i pares, associacions de dones, 

entitats de joves (de joves amb ganes de fer coses), colles de bastoners o 

castellers (que surten puntualment per festes majors o altres festivitats), 

associacions de voluntaris (on persones es troben i participen de l'entorn o per 

millorar alguna situació), entitats culturals (per promoure la cultura popular o altres 

disciplines), associacions de veïns, entitats esportives, esplais... Entitats adscrites a 

l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu... Agrupacions de persones amb moltes ganes 

de fer coses per la seva comunitat, amb moltes hores dedicades a la preparació de 

les activitats i que fan que el dia a dia de moltes altres persones sigui una mica 

millor. Com, aquestes entitats, han de presentar l'impost de societats i portar una 

comptabilitat per partida doble? Com persones que mai han portat una 

comptabilitat ara hauran de presentar l'impost sobre societats? Potser hauran de 

pagar els serveis d’especialistes, quan moltes no tenen pressupostos anuals 

superiors als 3.000 euros? L’Impost de Societats a les entitats significa imposar 

càrregues administratives desproporcionades, que de cap manera responen ni a 

l’activitat ni a la grandària de l’entitat. Comportarà una càrrega burocràtica que 

dificultarà la seva tasca diària. Significa complicar l’activitat de moltes persones 

autoorganitzades amb una finalitat col·lectiva, la majoria d’implantació a nivell local 

i amb una mínima infraestructura i amb un funcionament voluntari i altruista. 

L’autèntic benefici d’aquestes entitats i associacions no és cap altre que el benefici 

que reverteix a tota la societat per la seva existència. Si tenen ingressos, són 



quotes dels socis, petites aportacions i/o subvencions públiques. La finalitat 

d’aquestes entitats no és el màxim benefici econòmic, sinó donar un servei al 

col·lectiu. I sovint, substitueixen tasques que hauria de fer l’administració (és el cas 

dels voluntaris, per exemple). Quina justificació hi ha darrera d’aquesta nova 

normativa? Simplificar la feina del legislador? Desconeixement del tercer sector de 

microentitats? Vocació del govern de controlar-ho tot? Engrossir el sector públic 

amb inspectors que vigilin les entitats? O pel contrari, es coneix el sector i no s’està 

d’acord amb els moviments associatius i algú se’ls vol carregar? Catalunya té un ric 

teixit associatiu i de voluntariat i Artés n’és una bona mostra. Cal facilitar les coses 

perquè aquest teixit es consolidi cada vegada més, i amb mesures com aquestes, 

imposades des del govern espanyol, el que es busca és: o l'anorreament d'aquest 

teixit associatiu; o entitats vivint fora de la legalitat i no podent optar a 

subvencions públiques; o reconvertir el sector en agrupacions de persones, sense 

figura jurídica, per seguir fent el que feien abans. Les lleis han d’estar al servei dels 

ciutadans, i no pas a la inversa; la normativa s’ha d’adaptar a la realitat. Les 

entitats tenen altra feina a fer que presentar impostos de societats. La Llei d'aquest 

impost té 159 pàgines. El model 200, per liquidar aquest impost, no és 

especialment senzill, té fins a 315 requadres de dades. Es tracta igual empreses 

amb pressupostos milionaris, i importants beneficis, que entitats amb pressupostos 

ridículs, i sense cap ànim de lucre. Alguna cosa no s'està fent bé. Per tot l’exposat, 

la Candidatura d’Unitat Popular d’Artés proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: Primer.- Rebutjar la Reforma Fiscal del 27 de novembre del 2014, Llei 

27/2014, segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar 

l'Impost de Societats. Segon.- Reclamar al Govern espanyol i a la Generalitat de 

Catalunya que les entitats sense ànim de lucre continuïn exemptes de la Declaració 

de l'Impost de Societats, modificant en allò que s'escau l'actual llei 27/2014. 

Tercer.- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya a defensar els 

interessos de les entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre, cridant si 

fa falta a desobeir al Govern espanyol i a no complir aquesta llei. Quart.- Realitzar, 

com ja es preveu pel dissabte 7 de març, una sessió informativa per a totes les 

entitats d'Artés per informar-les de les implicacions que té aquesta reforma que ha 

aprovat el govern espanyol. Així mateix, crear i lliurar un model de queixa per tal 

que el puguin fer arribar al govern espanyol i un model d'ampara per fer-lo arribar 

al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya, així com que puguin 

traslladar-lo a les seves respectives federacions per tal que el difonguin entre tots 

els seus associats. Cinquè.- Comunicar aquests acords a totes les entitats d'Artés; 

al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; al Govern espanyol; al Síndic de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

  5 

Greuges; i a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 

Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència perquè es faci arribar al 

conjunt de municipis de Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta. No 

obstant això, el Ple acordarà el que consideri més convenient. Artés, Països 

Catalans, 12 de febrer del 2015” 

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

 

 

3.- APROVACIÓ MOCIÓ SUPORT INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 

 

Seguidament el sr. Àngel Camacho, en representació de “DRET A L’HABITATGE 

ARTÉS” dóna lectura a la següent Moció: 

Exposició de motius  

I  

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi 

econòmica. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen 

tots els seus membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.    

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. 

El sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més 

punyents. Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb 

major nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del 

Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 

procediments d’execucions hipotecàries. En molts casos, aquest procediments 

comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d’un 

deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de les execucions 

hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del lloguer. 

Segons dades judicials, l’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van 

produir a Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer.    

Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un 

mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc 

d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la 



Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 

30.000 ‐ un 1% del parc habitacional‐, front al 18% de què disposen els països de 

l’entorn europeu. L’exigua proporció d’habitatges econòmicament accessibles 

contrasta amb els 448.356 pisos buits  ‐13% del parc‐, que segons l’Institut 

Nacional Estadística es concentren a Catalunya. En aquest context, no és 

d’estranyar que cada cop siguin més nombroses les ocupacions de pisos buits per 

part de famílies incapaces de fer front al pagament de l’habitatge.  

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la 

dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i 

aigua. Els preus d’accés aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a 

la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de 

Greuges a l’Informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 

documenta els impactes socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa 

energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al 

pagament de factures de la llar. El mateix informe recorda que Segons l’Enquesta 

de condicions de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 

6,9% del total– que no poden assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una 

temperatura adequada.    

Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del 

subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al 

pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de 

vides humanes.  

El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que 

reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per 

entitats financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres 

més grans de l’Estat espanyol —Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— 

van tancar 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment, que 

des de que va començar la crisi les administracions públiques han transferit al 

voltant de 165.000 milions d’euros a les entitats financeres. L’Informe Emergencia 

Habitacional en el Estado Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com 

algunes de les entitats que més desnonen són precisament les que han concentrat 

la major part d’ajudes públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat 

en 80.000 els pisos buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest 

diagnòstic es pot estendre també a les empreses de subministrament energètic. 

Durant els 3 primers trimestres de 2013, l’oligopoli elèctric que opera a l’estat 

espanyol (Endesa, Gas Natural‐Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 

7.638 M€ de benefici, el doble  que el de les elèctriques europees. Només Endesa, 
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principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de 

benefici l’any 2013.  

II  

La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques 

contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i 

per la Generalitat de Catalunya.   La Declaració Universal dels Drets Humans y el 

Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, a l’article 11, reconeix 

“el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i per a la seva família, 

incloent‐hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i una millora contínua de condicions 

d'existència”.  

Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals 

(DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés 

permanent a “recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la 

calefacció i la llum”. De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben reconeguts a 

l’Observació General nº 15. L’Observació General nº 7, per la seva banda, incorpora 

com a contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els desnonaments 

forçosos, i l’obligació de què els poders públics garanteixin el reallotjament adequat 

de les persones sense recursos que es vegin afectades per un desnonament.    

Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions 

públiques. En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de recursos 

disponibles” per satisfer‐los, atorgant prioritat als “col∙lectius més vulnerables”. En 

segon terme, han d’assegurar‐los no només davant l’administració sinó també front 

a abusos provinents de particulars. (Observació General nº3).  

Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la 

Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la 

Constitució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació 

dels poders públics d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, 

els poders públics han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera 

anti‐social (article 33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat 

“a l’interès general”. Aquesta obligació és especialment rellevant tractant‐se 

d’entitats financeres i empreses que presten serveis econòmics d’interès general, 

sobretot quan han estat beneficiàries d’ajuts i subvencions públiques.    



També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les 

persones tenen dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, 

com les que, de facto, comporten la manca d’un habitatge digne, el 

sobreendeutament o la impossibilitat  d’accés a subministraments bàsics d’aigua, 

llum i gas. L’article 30, de fet, determina que “totes les persones tenen dret a 

accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès general”. Per la seva banda, i a 

l’igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, l’article 

42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a “vetllar per la dignitat, la seguretat i la 

protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables”.  

Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i 

l’obligació d’eradicar‐ne els usos anòmals, incloent‐hi l’habitatge buit, està 

contemplada a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 

4 d’aquesta llei, de fet, determina que el “conjunt d'activitats vinculades amb el 

proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials” es configuri “com un servei 

d'interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els 

ciutadans”. La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el 

mateix en relació als subministraments bàsics als seus articles 251 i 252.    

III  

El Ple d'aquest ajuntament, considerant que al nostre municipi es donen unes 

condicions d'emergència habitacional igual de greus, quan no pitjors per als 

col∙lectius més vulnerables, va aprovar al ple de febrer del 2012 una moció per una 

política de seguiment, assessorament i suport al dret a l’habitatge front als 

desnonaments, així mateix va aprovar al ple de juliol de 2012 una altra moció per 

reforçar la política municipal d’habitatge front als desnonaments. Dues mocions que 

comprometen aquest ajuntament en la lluita contra els desnonaments i en una 

defensa activa al dret a l’habitatge.  

Així mateix, el Ple també va aprovar, al gener de 2013, la moció sobre el 

cobrament de plusvàlues en casos de desnonament.  

Igualment el 20 de febrer de 2014, el Ple també va aprovar una moció per a la 

sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i 

altres grans empreses.  

Així mateix, el dia 18 de desembre de 2014, per les mateixes raons, el Ple de 

l'ajuntament va aprovar una moció sobre la pobresa energètica a instàncies de 

l'Aliança contra la pobresa Energètica.  

Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit 

per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de 2014.  

Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat 

amb l’habitatge habitual  
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1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir 

mecanismes destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les 

famílies, i en especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la 

regulació d'un procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, 

per tal de donar solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la 

persona física consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en 

el fet que el dret de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és 

objecte d'una especial protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 

de 20 de juliol, reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments 

es regularan sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i concursal.    

2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones 

físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 

20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.  

3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una 

situació d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els 

procediments regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones 

físiques residents a Catalunya.  

4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol∙licitar un 

procediment extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament 

derivades d’una relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de 

sobreeendetament, subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats 

de decisió atorgades (incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de 

reestructuració del deute) i subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà 

reglamentàriament en el termini de tres mesos el procediment i el funcionament de 

les comissions de sobreendeutament. El deutor no podrà sol∙licitar la intervenció de 

la comissió de sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial 

concursal, així mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa 

haurà de ser comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment 

iniciat davant ella.     

5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un 

procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la 

satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la 

persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, 



així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies 

del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons 

per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de 

pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, 

si en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla 

de pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta 

liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà 

la cancel∙lació del passiu no satisfet.  

Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació 

de manca d’habitatge.    

1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament 

continuïn en situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de 

l’habitatge executat durant un mínim de 3 anys.  

2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 

front al pagament del lloguer podran acollir‐se al lloguer forçós de 

l’habitatge  per  un mínim  de 3 anys, quan aquest  sigui propietat de persones 

jurídiques en les seves diferents formes, en especial entitats financeres i filials 

immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la 

reestructuració bancària i entitats immobiliàries.  

3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 

front al pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran 

dels ajuts que evitin el desallotjament.    

4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el 

reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer 

efectiu el desnonament.    

Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió 

habitacional.  

1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a 

subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de 

vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a mínim durant 3 anys.  

2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i 

intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a 

evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de 

recursos econòmics de les famílies afectades.  

3. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb 

les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal 

d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums 

mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.    
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Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació 

d’habitatge assequible  

1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en 

situació de vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans 

d’entitats financeres i agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió 

d’actius que romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 

anys.    

2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de 

gestió d’actius que hagin rebut ajuts públics.  

Article 5: Despeses destinades a habitatge  

1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 

les despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran 

comportar més d’un 30% dels ingressos familiars disponibles.  

Per tot això, proposem al ple de la corporació d’Artés, els acords següents:  

1. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les 5 mocions anteriorment 

citades per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.  

2. Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a 

l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de 

Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de 

Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica.  

3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a 

facilitar la recollida de signatures de la ILP.  

4. Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i el Grup de Treball 

d'Habitatge per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP. 

 

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

perquè estan d’acord amb el Fons i perquè els agradaria que es pogués debatre en 

el Parlament. 

 

El Ple, per unanimitat, aprova l’anterior Moció. 

 

4.- APROVACIÓ MOCIÓ CONTRA LA PENA DE MORT 



A continuació, l’Alcalde dóna lectura a la següent Moció: 

El Consistori d’Artés convençut que tota la comunitat ciutadana, mitjançant la veu 

dels seus òrgans representatius, pot actuar com a subjecte col·lectiu capaç de 

concórrer a augmentar el respecte de la vida i de la dignitat de l’home a qualsevol 

lloc del món; preocupat perquè en molts estats encara es manté la pràctica 

inhumana de la pena capital; a proposta de la Comunitat de Sant’Egidio, fundadora 

de “Ciutats per la Vida/Ciutats contra la pena de mort”- “Cities for Life/ Cities 

against the Death Penalty”, la xarxa de municipis d’Europa i de tot el món units per 

la voluntat comuna d’accelerar la definitiva desaparició de la pena capital del 

panorama jurídic i penal dels estats; en el marc de les iniciatives adoptades per la 

Presidència del Consell de Ministres de la República Italiana durant el semestre de 

Presidència del Consell de la Unió Europea (1 de juliol/31 de desembre de 2014); 

amb l’objectiu de donar suport a tots els esforços que volen assolir l’abolició 

definitiva de la pena capital en els països que encara la mantenen i preveient com 

una etapa d’aquest procés l’adopció d’una moratòria universal de les execucions 

capitals; en vista de la votació sobre la Resolució de les Nacions Unides per a una 

moratòria universal de les execucions capitals que es durà a terme en la Comissió 

de Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014; 

DECLARA: 

1.- Que Artés s’afegeix a la iniciativa de la Comunitat de Sant’Egidio “Ciutats per la 

Vida/Ciutats contra la pena de mort”- “Cities for Life/ Cities against the Death 

Penalty” i declara el 30 de novembre Jornada Ciutadana “Ciutats per la Vida/Ciutats 

contra la pena de mort”- “Cities for Life/ Cities against the Death Penalty”. 

2.- L’administració municipal es compromet a convertir aquesta adhesió en un 

esperó per assolir una major responsabilitat, i a actuar en tots els àmbits que siguin 

de la seva competència per tal que es creïn espais d’informació i sensibilització 

sobre els motius del rebuig d’aquesta pràctica i sobre l’evolució de la campanya 

abolicionista en el món. 

3.- L’administració procurarà fer la difusió més àmplia possible de la seva adhesió a 

aquesta campanya. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que el seu grup dóna suport a la 

Moció, tot i que tenen algun dubte en qui la presenta, no en el tema de NO a la 

pena de mort, però explica que aquest col·lectiu està en contra de l’avortament i 

per això explica que el seu grup està en contra de la pena de mort de la manera 

que entenen la majoria de persones. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 
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5.- 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 núm. 6/2015. 

 

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 

 

 

7.- PRECS I PREGUNTES 

El regidor en Roger Genescà i Campí recorda una vegada més si se’ls pot fer arribar 

o bé donar a conèixer la relació d’equipaments i espais municipals que té 

l’Ajuntament actualment, i d’aquests quins disposen del pla de seguretat i quins de 

llicències d’activitats. També reclamen un certificat que acrediti la seguretat en el 

pla de connectivitat del barri antic, el qual van demanar si podia ser d’un tècnic 

extern que no hagués estat implicat en el projecte, per tal d’estar segurs que les 

rampes i les mesures de seguretat que hi ha acompleixen la normativa i per tant no 

suposa cap tipus de problema pels veïns i veïnes del poble. 

Demana també que es doni compliment a la Moció aprovada al Ple sobre la creació 

d’una comissió de seguiment i control del projecte d’abastament d’aigua. Afegeix 

que en el Ple passat es van nomenar les persones que havien de formar part 

d’aquesta comissió, i que ells també van demanar que es convoqués aquesta 

comissió i no van rebre resposta. Afegeix que van entrar una instància el 4 de 

febrer demanant que es convoqui la comissió perquè en la Moció es deia que si un 

grup ho demanava s’havia de fer i encara no se’ls ha dit res. Creuen que és 

important que es faci perquè s’està avançant en aquest tema i pensen que, potser, 

l’Alcalde té més informació per compartir sobre la portada de l’aigua. També els 

agradaria com es traduirà tot aquest tema en la factura i si es pot fer o no la 



contractació d’alguna empresa que faci la gestió de la portada de l’aigua al nostre 

municipi. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que la relació dels equipaments 

municipals ja els la faran arribar, que el pla de seguretat de la connectivitat, si cal, 

l’encarregaran a un tècnic extern, tot i que creu que s’ha de donar confiança en el 

projecte que es va encarregar perquè complia amb la normativa d’accessibilitat, 

seguretat i explica que en les baranes ja s’ha plantat la vegetació, fins i tot en un 

primer moment es van plantejar posar-hi un cable d’acer però va semblar que 

quedaria més integrat posar-hi una xarxa de plàstic verda. 

En relació a la moció de seguiment del projecte de l’aigua, diu que van ser dues 

peticions d’instància que van entrar el grup de Convergència. Primer de tot explica 

que s’ha traslladat al Consell comarcal la petició de les actes i de tot el tema de 

l’aigua que fan referència al municipi d’Artés i que pel que fa a la petició de 

convocar una comissió de seguiment diu que té pendent la visita que li ha de 

confirmar l’ACA. Segurament el dimarts vinent sabrà quan ho podran anar a visitar. 

Pel que fa al seguiment, sap que l’obra s’està acabant però no té més informació. 

Afegeix que han demanat un seguit de dades tècniques, consums i altres a 

l’empresa SOREA, que és l’actual concessionària d’Artés. Diu que quan es tinguin 

totes aquestes dades podrà convocar la Comissió. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que aquesta resposta no el convenç, ja que 

se’ls a comentat en diverses ocasions que el casc antic té problemes amb la 

instal·lació de l’aigua i per aquest motiu els agradaria conèixer més bé aquest 

tema. Creu que, a més de la informació del Consell Comarcal, n’hi ha d’haver 

d’altra que es podria compartir amb la resta de grups per tal de trobar la millor 

gestió de l’aigua d’Artés. En anterioritat s’ha aprovat alguna Moció relativa a la 

possibilitat de municipalitzar l’aigua i creu que en aquesta Comissió es podria 

tractar de tots aquests temes tot i que encara no es disposi de la informació del 

Consell Comarcal. Acaba demanant que es faci el més ràpid possible aquesta 

reunió. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que la Diputació els ha de convocar en 

qualsevol moment per parlar de l’estudi de municipalització i que llavors haurà 

d’anar-hi la Comissió de seguiment. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que s’ha facilitat la documentació 

que se’ns ha sol·licitat a l’empresa assignada per la Diputació de Barcelona. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que segurament a principis de març els 

convocaran a una reunió, però que quan ho sàpiga segur ja els ho confirmarà. 

Finalment recorda que ja hi ha un estudi fet del nucli antic. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que el seu grup comparteix la visió de 

Convergència i demana si es pot convocar ben aviat. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que tan aviat com tingui la informació 

la convocarà. 

 

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

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que s’hi està treballant, que ja 

tenen les propostes sobre la taula, tot i que no s’han pogut concretar perquè no 

eren del tot exactes i llavors no han pogut valorar quina era la millor. Ara s’ha 

demanat a les empreses que les comptin en les mateixes condicions i d’aquesta 

manera es podrà comparar. Ens arribaran entre avui i demà i ja es podrà fer la 

comparació. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que s’ha parlat amb xarxa oberta i 

guifi.net, afegeix que quan ho tinguin tot ja els ho explicaran i faran un informe. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana com es farà l’encàrrec. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es farà una prova pilot i també, 

properament, s’aprovarà un catàleg de serveis. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina recorda que en un Ple també van demanar de 

poder-hi participar. 

 



La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que les propostes de les quals van 

parlar en l’últim Ple han canviat , afegeix que els paràmetres no eren comparables i 

que ara s’està esperant que els facin un informe tècnic. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana si abans que es prengui una decisió  

se’ls traslladarà l’informe. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que també se’ls traslladi al seu grup. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es traslladarà a tothom.  

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que en la convocatòria de la Comissió 

informativa hi havia l’adquisició d’una nau industrial i que està reflectida en els 

pressupostos d’enguany i volen deixar constància que per ells ara no és una 

prioritat gastar-se 350.000 euros en una nau industrial per ubicar la brigada i 

demanen a l’Equip de govern que ara, a les portes de les eleccions municipals i 

havent-hi diferents opinions sobre aquest assumpte, que no se segueixi en el 

procés d’adquirir aquesta nau industrial. Entenen que des d’un punt de vista legal 

no poden dir-hi res però atès que s’acosten les eleccions locals demanen que no es 

faci efectiva la compra de la nau i que el pròxim Equip de govern decideixi si és 

millor invertir-los en una nau o bé en un dipòsit d’aigua com creuen ells, o bé en 

alguna altra cosa. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que hi ha un grup de treball que està 

treballant en aquest àmbit, que ja s’ha fet alguna reunió i que s’estan establint els 

criteris i s’està preparant un plec de condicions per a realitzar la convocatòria. Tot i 

que fins que no es tregui a concurs aquesta possibilitat no sabrem si es presenten o 

no ofertes. És una decisió que es va aprovar en el pressupost 2015 i que creuen 

que s’ha de posar en marxa. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa recorda que van entrar una pregunta relativa a la 

senyalització de les masies i demana com està aquest tema, demana si hi ha 

alguna dificultat econòmica i tècnica perquè es dugui a terme. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que ara han fet el tema de senyalització 

turística, corriols...Afegeix que és veritat que hi ha algunes plaques  de masies que 

han perdut color o el reflectari però això és un tema que encara no han mirat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

  17 

El regidor en Joan Babeli Shawa comenta que a l’alçada del núm. 32 del carrer 

Malla hi ha una figuera i unes plantes que dificulten el pas i demana si es podrien 

tallar o fer-hi alguna cosa. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que es farà un requeriment al 

propietari, que és el que s’ha de fer. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa diu que l’Ajuntament ha iniciat un projecte per 

fomentar l’establiment de petits negocis a la Barquera, demana com està i quantes 

propostes hi ha. Aprofita també per demanar com està el projecte del polígon 

industrial. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que són dues coses diferents: El 

projecte “Barquera centre” parla de petits negocis, afegeix que s’ha publicat una 

notícia a la pàgina web i explica que aquest dilluns passat van llogar els tres locals 

després de veure quins eren els que necessitaven menys inversions segons els 

informes tècnics i poder-los facilitar als possibles emprenedors i, paral·lelament, 

des del programa de l’OMPLE ja s’han detectat possibles emprenedors interessats 

en formar part d’aquest concurs, del qual encara no s’han tret les bases. Explica 

que fa uns quinze dies que se’ls van facilitar les bases perquè les revisessin i la CUP 

va dir que veien que ja estava tot decidit, tot i que crec que el tècnic els va 

respondre que intentaria encabir-hi les aportacions que hi fessin. Pel que fa al 

Polígon li demana si es refereix a la pàgina dels polígons de la web del Consell 

Comarcal del Bages. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa diu que ell es refereix al conveni de l’Ajuntament 

amb l’associació d’empresaris del polígon d’Artés (AEPA). 

 

La regidora Pilar Valiente Ballesteros explica que és un conveni que es va signar 

amb l’associació AEPA i que ja estava contemplat en el pressupost, afegeix que la 

intenció és la d’ajudar a aquesta entitat  per tal que puguin millorar algun aspecte 

del polígon. Afegeix que les actuacions les haurà de plantejar l’AEPA, que serà 

l’encarregada de liderar-les amb la nostra col·laboració. Explica també que el virtual 



és el butlletí que s’envia als empresaris  i que la pàgina on surt el polígon està 

relacionada amb el Consell Comarcal i està elaborada i gestionada per aquest últim. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el conveni que hi ha amb 

l’associació de l’AEPA és similar al de la Unió de Botiguers. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros, en relació al Barquera centre, explica que 

s’han llogat tres locals i que ara la brigada els netejarà, endreçarà i pintarà, perquè 

siguin més atractius perquè aquelles persones que tinguin alguna idea de negoci 

s’interessin per ells. Afegeix que l’Equip de govern juntament amb l’oposició farà la 

valoració dels negocis que es considerin aptes. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que ja s’han fet experiències similars en 

barris comercials d’altres municipis. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer recorda que hi va haver un malentès entre les 

floristeries i alguna entitat del municipi i demana si ja s’ha trasmès a les floristeries 

el que es va parlar en la reunió que es va mantenir sobre aquest tema i si hi ha 

intenció d’elaborar el codi ètic del qual es va parlar. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que encara no s’ha parlat amb les 

floristeries, tot i que considera que ja es podria començar a elaborar aquest codi 

ètic i traslladar-lo també a totes les entitats i AMPA’s del municipi. Afegeix que ja 

poden quedar un dia per començar-ne a parlar, a veure com el plantegen i a veure 

com el transmeten, diu que potser més aviat hauria de ser un codi d’intencions, no 

pas d’obligacions. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana si ja s’ha modificat el format 

d’instàncies. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que no, que està pendent de fer-

ho. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana quin és el funcionament de resposta a 

una entitat quan aquesta fa una petició de material o bé d’espai. Quin és el 

procediment per respondre a l’entitat per tal que aquesta pugui saber si podrà 

disposar de l’espai o bé del material. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que un cop es rep la instància, des 

de l’Ajuntament s’inicien els tràmits via telefònica i que es tracta d’un tràmit 

bastant ràpid. Abans que no es realitzi l’activitat, ells ja saben si rebran o 

disposaran d’allò sol·licitat. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que potser no aniria malament fer un 

retorn de la instància per saber si es pot comptar o no amb el que es demana. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que si s’entra una instància 

sol·licitant un espai, mirem de comunicar-nos amb l’entitat el més aviat possible. Si 

es tracta de material i sabem que no hi ha problemes, quedem amb l’entitat uns 

dies abans i en parlem. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra recorda que és important que les entitats 

respectin els 15 dies que se’ls demana per tal de facilitar la previsió d’espais i 

material. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que ho comenta perquè hi ha alguna 

entitat que s’ha queixat de no rebre cap resposta. També demana si s’havia valorat 

la funció dels panells informatius que hi ha al poble, diu que n’hi ha algun que amb 

tres cartells ja queda ple, o bé que els cartells s’hi pengen malament o bé hi ha 

persones que els fan servir per promocionar-se a nivell particular.  

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que aquests panells estaven posats 

perquè els utilitzessin les entitats i l’Ajuntament i no els particulars. Diu que és 

veritat que n’hi ha pocs i que els que hi ha són petitons. Afegeix que la idea inicial 

era posar aquests panells per a reduir l’escampada de propaganda per a tot el 

municipi. Ara hi ha una persona encarregada de penjar els cartells i si en veu algun 

de caducat també el retira. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer recorda que aquells que vulguin encara estan a 

temps de firmar la moció de suport a la ILP per l’educació pública. 

 



El regidor en Ramon Fornell Alsina, diu que al c/Indústria hi ha un immoble nou 

però deteriorat que ha provocat despreniments al carrer i que possiblement sigui 

d’una entitat bancària. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra diu que s’han posat en contacte amb els 

propietaris però que no han rebut cap resposta. Diu està senyalitzat i que s’han 

posat en contacte amb la promotora propietària, que si es tractés d’un banc seria 

tot més senzill. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina, sobre la normativa del barri vell, demana sobre 

la persiana metàl·lica que s’ha col·locat en un habitatge de la plaça dels escacs. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra aclareix que en la instància van demanar 

una cosa i després en van realitzar una altra. Diu que ja s’ha parlat amb els tècnics 

perquè demanin als propietaris que solucionin aquestes “deficiències”. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina diu que també ha passat el mateix en una altra 

persiana del c/ Dr. Ferrer. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts demana quin és el motiu pel qual no es va fer la 

promoció adequada de l’exposició sobre el pressupost municipal i quina lectura en 

fan. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que no ho sap, que l’any passat ja 

hi va haver poca assistència. Diu que es va fer la mateixa publicitat que l’any 

anterior: es van penjar per les botigues, als plafons informatius, a la pàgina web... 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts demana si no els sap greu que la gent no hagi 

respost. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que sí, que els va saber greu, i que 

el “powerpoint” de la presentació es penjarà a la pàgina web. Tot i que està molt 

contenta perquè el powerpoint ha servit de model a l’Ajuntament de Cardona, i en 

la seva reunió hi van assistir 40 persones.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que tot i que el tema econòmic és un 

dels més importants, la societat en sí, a vegades, potser no el troba prou 

interessant. 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que en això ell no hi està d’acord. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts demana si la zona que connecta amb el nucli 

antic està dins o fora del contracte de jardineria. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, de moment, encara no està dins el 

contracte perquè no s’ha parlat amb l’empresa.  

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra afegeix que l’empresa és conscient que hi 

ha d’anar. 

 

 

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, 19 de febrer de 2015 

 


