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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 DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE 

ELS TERMES MUNICIPALS D’ARTÉS I SALLENT, REALITZADA EN DATA 11 

DE DESEMBRE DE 2014 

A continuació, es dóna lectura a la següent proposta: 

ANTECEDENTS DE FET 

Primer.- El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

de Catalunya, en el marc de l´elaboració del mapa municipal i comarcal de 

Catalunya, va instar a l´Ajuntament, d´acord amb l´article 28.1 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, l´inici de l´expedient de delimitació del municipi 

d’Artés i del nomenament de la comissió municipal de delimitació, prevista a 

l´article 28 de decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 

i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
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Segon.- Per acord de Ple de data 19 de juliol de 2012 es va acordar l´inici de 

l´expedient de delimitació del terme municipal i el nomenament dels membres de 

la comissió municipal de delimitació. 

Tercer.- En les dates 13 de febrer i 19 de juny de 2013 i 11 de desembre de 2014, 

es van realitzar les operacions de delimitació corresponents al terme municipal 

entre Artés i Sallent, per part de les comissions nomenades i tècnics de l´Institut 

Cartogràfic de Catalunya i del departament de Governació i Administracions 

Públiques. 

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

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

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

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

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

FONAMENTS DE DRET 

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

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

municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya 

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

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

municipals d´Artés i Sallent, juntament amb la documentació complementaria que 

hi consta, realitzada el dia 11 de desembre de 2014. 

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

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

Geològic de Catalunya i a l’Ajuntament de Sallent. 

 

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

proposta de l’Equip de govern i demana si hi ha la possibilitat de defensar de 

manera més ferma aquest terreny que es faci, que potser hi hauria la possibilitat de 

contractar un geòleg per veure si el riu s’havia desviat o no. 

 

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

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, aprova els anteriors 

acords. 

 

3.- APROVACIÓ DIES  FESTIUS ADDICIONALS   OBERTURA ESTABLIMENTS 

COMERCIALS  
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Vist el que disposa  l’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 

comercials  i de mesures  per a determinades activitats de promoció,  sobre la 

possibilitat que els ajuntaments  fixin dos dies festius addicionals d’obertura 

d’establiments comercials ,  i l’article 6 de l’Ordre EMO/36/2014 de 25 de febrer, 

per la qual  s’estableix el calendari d’obertura dels establiments  comercials en 

diumenges i dies festius per als anys 2014 i 2015, El Ple, ,a la vista de la proposta 

de l ‘UBA, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Designar com a dos dies festius addicionals d’obertura comercial 

autoritzada  a Artés, per al 2015, els següents:  

-12 d’abril i 4 d’octubre 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat  

de Catalunya. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup ha donat suport a la 

proposta i demana que el comuniquin als establiments comercials del municipi per 

al seu coneixement. 

 

4.- APROVACIÓ  INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI LOCALRET  

L’Alcalde, presenta la proposta que diu:  

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 

l’Ajuntament d’Artés en forma part com a ens consorciat.  

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre 

de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:  

“Primer. Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 

al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 

d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a 

annex):  

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET  

Article 2 L’article 2 incorpora un últim apartat:  

“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.  

Article 7 L‘article 7 incorpora un tercer apartat:  
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“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 

condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.  

Article 23 L’article 23 queda redactat de la següent manera:  

“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 

President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.  

Article 25 L’article 25 queda redactat de la següent manera:  

“Personal  

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 

finalitats, i que estarà constituït per:  

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en 

la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 

administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 

laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui 

d’acord amb la legislació laboral vigent.  

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 

anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar 

en el marc de la normativa local i pressupostària.  

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 

legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 

aplicables”.  

Article 26 L’article 26 queda redactat de la següent manera:  

“Secretaria i Intervenció  

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.  

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 

Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit 

per ingressar-hi titulació superior en dret.  

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-

financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament 
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de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la 

exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.  

Article 29 L’article 29 queda redactat de la següent manera:  

“Règim pressupostari, comptable i de control  

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la 

normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus 

recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de 

Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general 

de l’Ajuntament de Barcelona.  

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 

pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 

calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 

normativa d’aplicació.  

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que 

fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, 

als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 

pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i 

de totes les entitats dependents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 

jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 

subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els 

termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.  

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-

financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció 

de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan 

administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.  

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 

direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”  

Article 29 bis S’incorpora un article 29 bis “Autoritzacions Sense perjudici del 

compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:  

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 

persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
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b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 

avals”.  

Article 32 L’article 32 queda redactat de la següent manera:  

“Separació del Consorci  

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 

dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 

General del Consorci.  

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que 

hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i 

garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.  

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 

d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu 

en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.  

Article 33L’article 33 queda redactat de la següent manera:  

“Dissolució del Consorci  

33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:  

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.  

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.  

c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  

d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 

e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.  

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.  

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A 

manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.  

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre 

del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació 

anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple 

dret en el Consorci.  
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33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 

lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.  

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 

aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament 

adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així 

aconseguir els objectius del Consorci”.  

Segon. Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 

estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 

notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, 

amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament 

l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.  

Tercer. Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública 

de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 

313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 

al·legacions i les esmenes corresponents”.  

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 

s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 

Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de 

Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.  

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 

òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 

mateixes formalitats que per a la seva aprovació.  

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 

d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.  

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès 

per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini 

de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

núm. 6770, de 15 de desembre 2014.  

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo 

al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:  
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A C O R D S  

 

Primer. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 

acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 

novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.  

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 

efectes escaients.”  

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina explica que el seu grup no comparteix aquesta 

ratificació d’Estatuts del Consorci Localret, des de la CUP no compartim la ratificació 

d’aquest Ajuntament de la modificació dels estatuts del Consorci de Localret arrel 

de l’acatament de la L27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de 

l’Administración Local.  

Com ja vàrem manifestar al passat ple d’octubre en relació al Consorci de Residus 

no estem d’acord amb aquesta modificació on es renuncia a un model mancomunat 

per passar a ser un organisme públic adscrit només a l’Ajuntament de Barcelona, 

en aquest cas. Considerem que la decisió ha estat precipitada, ja que molts ens 

locals (com el nostre) vàrem presentar recurs al tribunal constitucional contra 

aquesta llei i a més estem enmig d’un procés que hauria de deixar les lleis 

espanyoles sense vigor ben aviat. 

A banda d’aquest recurs, el nostre Ajuntament també es va posicionar clarament en 

contra d’aquesta llei al ple del passat maig, aprovant la Moció per la defensa dels 

governs locals als Països Catalans, on es rebutjada la L27/2013, no només amb el 

recurs d’inconstitucionalitat sinó també desobeint la seva aplicació.  En aquest 

sentit també vàrem demanar a l’equip de govern, com ja vàrem fer al ple 

d’octubre, l’acompliment del acord 5è d’aquesta moció, on l’ajuntament es 

compromet a realitzar una campanya informativa i de conscienciació sobre les 

regressions democràtiques i en drets socials que suposen aquestes reformes al 

nostre municipi, una campanya que encara esperem la seva realització. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es ratifiquen perquè s’està adherit 

al Consorci i que encara que hi votessin en contra es faria igual. Malgrat això vol 

deixar constància del seu desacord amb les lleis que venen imposades des de 

Madrid. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   
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Resultat:  

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

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

Carracedo Mañosa, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na 

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

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

Girbau i Fonts. 

Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 abstencions, i per tant amb el quòrum 

qualificat de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el 

Ple de l’Ajuntament aprova l’anterior acord. 

 

5.- ADHESIÓ ORGANITZACIÓ ESPECIAL BAGES TURISME 

Seguidament es dóna compte de la següent proposta: 

Atès que per acord de Ple de data 30 de juny de 2014 es van aprovar les normes 
reguladores de l’organització especial “Bages Turisme”, com a organització especial 
sense personalitat jurídica. 

Atès que l’acord esmentat es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 
dies per mitjà de l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 24 de juliol de 2014 ,en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
data 10 d’octubre de 2014 i en  diari Regió 7 del 15 d’octubre de 2014, sense que 
es presentes cap reclamació ni al·legació, l’acord adoptat ha quedat definitivament 
aprovat sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.  

Atès que s’ha procedit a la publicació íntegra de les normes reguladores  en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de desembre de 2014. 

Atès que “Bages Turisme”, és una organització especial sense personalitat jurídica 
pròpia que té com a finalitat aglutinar en un sol ens les polítiques de turisme de 
tota la comarca del Bages, i de forma especial, les que es venien exercint des del 
Consorci de Promoció Turística del Cardener i del Consorci de Promoció Turística de 
les Valls del Montcau .  

Atès que la Consell d’Administració Plenari d’aquesta entitat, s’integrarà per 
representants dels ajuntaments i de les entitats locals de la comarca, per empreses 
privades, per entitats sense ànim de lucre, per agents econòmics i socials, així com 
també per entitats no territorials, per organitzacions i associacions representatives 
del Bages i de Catalunya de l’àmbit turístic, i aquest serà el que aprovarà els 
programes d’actuació comarcal i els serveis que es considerin més rellevants i 
estratègics pel desenvolupament turístic del conjunt de la comarca. 

Atès que l’article 6 de les normes reguladores de l’organització especial “Bages 
Turisme” estableixen que la incorporació de nous representants requerirà l’acord de 
l’òrgan competent que tingui atribuïda la competència per demanar-la, amb adhesió 
expressa a les seves normes, i l’acord del Consell d’Administració Plenari de “ Bages 
Turisme”. 
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Atès que l’article 25.2.h de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, estableix que 
el municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia, en els termes de la 
legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, la relacionada en matèria 
d’informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 

Atès la voluntat de l’Ajuntament d’Artés per formar part de “Bages Turisme”. 

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Artés a l’organització especial Bages 
Turisme juntament amb l’adhesió expressa a les seves normes reguladores que 
s’annexen al present acord. 

SEGON.- Nomenar com a representat de l’Ajuntament d’Artés al Sr. Josep 
Candàliga i Freixa en el si del Consell d’Administració Plenari de Bages Turisme. 

TERCER.- Delegar en l’Alcalde la signatura de tots els tràmits que es requereixin 
per a l’efectivitat dels acords. 

QUART.- Comunicar els acords presos al Consell Comarcal del Bages. 

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

 

6.- APROVACIÓ BONIFICACIÓ QUOTA LLICÈNCIA OBRES FUNDACIÓ 

PATRONAT 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada pel Ple de la Corporació 

que diu el següent: 

ANTECEDENTS 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de novembre de 2014 , en el 

qual s’atorgava la llicència d’obres núm. 63/2014 a Domènec Baró Bach en 

representació de la Fundació Patronat de la Vila d’Artés per ampliació i reforma de 

la residència d’avis situada al C. Hospital, 15 (sisena fase). 

Vista la liquidació aprovada per la mateixa Junta de Govern Local relativa a la 

llicència d’obres esmentada que estableix el següent: 

 

CLASSE D'OBRES 

 

Base 

Imposable 

 

Tipus 

 gravamen 

 

Quota 

Tributària 

(Euros) 

 

Impost sobre construccions........................ 

Taxa per llicències urbanístiques................. 

Placa d'obres............................................. 

 

881.223,38 

881.223,38 

  

2,85% 

0,65% 

 

25.114,87 

5.727,95 

30,00 

 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR.................... 

 

................. 

 

........... 

 

30.872,82 
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Vist l’escrit registre d’entrada 4127/14, de data 27 de novembre de 2014, presentat 

pel senyor Domènec Baró Bach en representació de la Fundació Patronat de la Vila 

d’Artés en el qual sol·licita que s’apliqui la màxima bonificació a la quota de l’impost 

sobre construccions de la llicència d’obres. 

Atès l’article 6.3 de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres que estableix el següent: 

“Article 6è - Beneficis fiscals de concessió potestativa  

 

3. S’aplicarà una bonificació de la quota d’un 90% a les construccions, 

instal·lacions o obres que siguin declarades pel Ple de la Corporació d’especial 

interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 

històric artístiques o de foment de l’ocupació.” 

Per tot això l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents 

acords: 

Primer.- Declarar l’obra per a l’ampliació i reforma de la residència d’avis situada 

al C. Hospital, 15 (sisena fase), segons llicències d’obres núm. 63/14, d’especial 

interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 

artístiques o de foment de l’ocupació. 

Segon.- Bonificar la quota de la liquidació aprovada relativa a l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres en un 90%.  

Tercer.- Aprovar una nova liquidació corresponent a la llicència d’obres núm. 

63/14 amb l’import següent: 

 

CLASSE D'OBRES 

 

Base 

Imposable 

 

Tipus 

gravame

n 

 

Quota 

Tributària 

(Euros) 

 

Impost sobre construccions.............................. 

Taxa per llicències urbanístiques...................... 

Placa d'obres..................................................... 

 

881.223,38 

881.223,38 

  

2,85% 

0,65% 

 

25.114,87 

5.727,95 

30,00 

 

TOTAL ................................................................. 

Bonificació Impost sobre construccions 90% ............. 

 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR............................. 

 

.................... 

.................... 

 

.................... 

 

 

........... 

........... 

 

........... 

 

  30.872,82 

   -22.603,38 

 

8.269,44 

 No obstant el Ple decidirà. 

 

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

perquè entenen que veuen que reuneixen els requisits exigits per a la bonificació i, 
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a més, creuen que la tasca de la residència d’avis que duu a terme la Fundació del 

Patronat és molt bona. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts diu que ells també votaran de forma positiva, ja 

que confien plenament en l'objectiu que planteja la instància presentada pel 

Patronat , tot i que tal com hem dit altres vegades, no ens agrada haver de votar a 

favor o  en contra de la concessió d'aquesta bonificació en base a la bona fe del 

sol·licitant.  

Aprofitem l'avinentesa per fer notar que no sé si ens fem càrrec que aquestes 

bonificacions són molt més diners dels que donem a les entitats, i, a aquestes els 

demanem projecte, memòria i pressupost de les activitats, i moltes vegades per a 

imports ínfims. En aquest cas estem parlant de deixar d'ingressar 22.000 € i tot el 

que tenim és una simple instància. És per això que, de cara a l'any vinent, ens 

comprometem a fer una proposta per a mirar d'objectivar aquestes bonificacions. 

 

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

 

7.- APROVACIÓ PROPOSTA DE MOCIÓ ALS AJUNTAMENTS CATALANS 

D’IMPULS A LES POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ PER DESMUNTAR 

RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT I EN PRO DE LA CONVIVÈNCIA A 

CATALUNYA  

Es dóna compte a la proposta de Moció que diu el següent: 

Exposem que:  

La Catalunya actual és, en gran part, el resultat de les migracions de la darrera 

meitat del segle passat i principis d’aquest. Respecte d’anteriors moments, la 

globalització dels fluxos migratoris són el tret més característic de la darrera etapa. 

Aquesta realitat ha suposat un augment notable i molt ràpid de la diversitat 

sociocultural, a diversitat d’orígens, llengües, costums, valors i creences i, en 

definitiva, de cosmovisions del mon planteja noves complexitats per la convivència i 

la cohesió social, i també noves oportunitats.  

En un context de profunda i llarga crisi, el repte es situa en com volem conviure en 

la diversitat per tal de definir i aplicar estratègies que parteixin d’un anàlisi rigorós i 

compartit respecte de les causes, dificultats i necessitats, oportunitats i propostes.  

La nova realitat social reclama una adaptació integral del nostre jove estat del 

benestar i aquesta capacitat d’adequació del sistema requeria d’un nou impuls i 

reforç de les polítiques públiques, especialment les exercides des dels municipis. 

Però la realitat econòmica ha xocat frontalment amb aquest procés de construcció 
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col·lectiva i la competència pels recursos públics ha esdevingut una realitat que 

comporta desesperació, desconfiança, manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i 

dels estereotips, racisme i xenofòbia.  

Si bé l’impacte de la crisi ha situat en els primers problemes de la ciutadania els 

relacionats amb la situació econòmica, desplaçant la immigració a un dels llocs més 

baixos de les preocupacions, també és cert que es detecta un augment de les 

visions negatives envers ella. Tòpics i estereotips que es van consolidant a 

l’imaginari col·lectiu.  

I en aquest procés hi ha influït alguns discursos polítics de caire clarament 

partidistes que assenyalen la immigració com a causant dels problemes del país.  

Els tòpics i els estereotips es difonen per diversos canals i tenen orígens diversos. 

Aquests estereotips es reforcen i s’acaben consolidant com a certs, derivant en 

prejudicis negatius que, no només dificulten la convivència intercultural, sinó que 

poden derivar en pràctiques discriminatòries i racistes.  

Les administracions públiques de la ma de la societat civil, esdevenen actors 

imprescindibles, claus i privilegiats per, per una banda entendre la profunditat dels 

canvis i per un altre trobar estratègies de treball conjunt per fer front als nous 

reptes i necessitats.  

Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments de Catalunya, representats per les 

seves entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de 

Municipis de Catalunya, varen signar un conveni interadministratiu de col·laboració 

per treballar activament per fer front a la difusió de mentides, percepcions 

negatives i prejudicis que dificulten la integració i la convivència cridant a la 

responsabilitat col·lectiva per tal que tots els agents socials, públics i privats, 

contribueixin a desmentir rumors i a evitar la utilització partidista de la diversitat 

d’origen o de la diversitat cultural com a excusa per criminalitzar les actituds socials 

o comunitàries d’una part de la ciutadania.  

Proposem:  

Primer.- Que l’Ajuntament d’Artés es declara “poble lliure de prejudicis i rumors 

vers la diversitat cultural”.  

Segon.- Que l’Ajuntament d’Artés es compromet actuar per fer front als rumors 

negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi.  

Tercer.- Que els membres de la corporació local de l’Ajuntament d’Artés es 

comprometen a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de 

manera partidista en els seus discursos o campanyes.  

Quart.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona, la FMC i l’ACM. 
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El regidor en Roger Genescà Campí manifesta el suport del seu grup a la Moció, tot 

i que demanen que s’esmeni l’apartat 2n, on diu que “l’Ajuntament es compromet a 

actuar...”, d’alguna forma que aquest tema no sortís i si es pogués fer pedagogia 

sobre la qüestió. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana si s’ha plantejat cap activitat. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que no, explica que de vegades hi ha 

rumors sobre els Serveis socials, però des de la mateixa regidoria s’ha treballat per 

tal de solucionar el tema. 

 

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

8.- NOMENAMENT REPRESENTANTS I CREACIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 

PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA 

Atès que en el Ple del dia 18 de desembre de 2014 es va demanar la creació 
d’una comissió de seguiment  del Projecte d’Abastament d’Aigua en Alta a 
Artés, la qual tindrà la funció de vetllar  per tal que el projecte es porti 
endavant i per tal que la informació arribi a tots els grups polítics 
municipals,  

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Aprovar la creació de la Comissió de seguiment del projecte 
d’abastament d’aigua en alta, la funció principal de la qual serà vetllar 
perquè el projecte es desenvolupi correctament. 

Segon.- Aprovar la composició de la Comissió de seguiment del projecte 
d’abastament d’aigua en alta a Artés: 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ: 

President: Josep Candàliga Freixa, Alcalde 

Substitut President: M. Àngels Crusellas i Serra, regidora 

En representació de l’Equip de govern: 

Pilar Valiente Ballesteros – substitut: Anna Ginesta Franquesa 

M. Àngels Crusellas Serra – substitut: Elisabeth Carracedo Mañosa 

En representació del grup de Convergència i Unió: 

Roger Genescà Campí – substitut: Josep M. Camprubí Salvó 

En representació del grup de la CUP: 

Ramon Fornell Alsina – substitut: Gerard Girbau Fonts 
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El regidor en Ramon Fornell Alsina, en relació a aquest tema, demana si se sap 

alguna cosa de l’estudi sobre la municipalització de l’aigua. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que, des de la Diputació, li han 

confirmat que està inclòs dins el que es va demanar el 2014. Creu que properament 

se sabrà alguna cosa. Tan aviat com els diguin alguna cosa, els ho faran saber. 

 

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

9.- 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. 1/2015. 

 

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 

 

11.- PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que uns veïns del carrer Bruc li han 

comentat que els estaven trepanant la façana per fer-hi passar uns cables, pensen 

que se’ls hauria d’haver comunicat i que no s’haurien d’haver despertat amb el 

soroll del trepant. Demana si no s’hauria de comunicar aquesta intervenció al 

propietari de l’habitatge. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que, abans de començar l’actuació,  

s’ha comunicat a tots els propietaris dels habitatges i que es disposa de totes les 

autoritzacions dels afectats signades. Demana si es tracta d'un llogater o bé d’un 

propietari. Diu que s’ha fet tot el possible per a localitzar els propietaris i fins i tot 

n’hi havia tres que no eren d’Artés i se’ls ha enviat cartes.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que de la notificació en té còpia 

l’Ajuntament i el propietari. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana com està la retolació de les pistes 

d’skate, que no estava en condicions. 
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La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que es va fer una retolació nova a 

la pista però que al cap de quatre dies tornava a estar malmesa. Afegeix que, a 

més d’aquesta bretolada, s’estan mirant altres accions vandàliques com són unes 

senyals arrencades i que es van canviar de lloc i que abans d’estrenar els lavabos 

de Can Crusellas també n’han pintat les portes. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que alguns dels veïns de la ctra. de 

Sallent li han demanat quan se’ls acabarà la part de davant del seu habitatge. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que fa uns dies que van intentar 

comunicar-se amb els propietaris que surten al cadastre però que se’ls ha 

“devolucionat” el comunicat. Afegeix que ara faran uns edictes a l’Ajuntament de 

Barcelona i després es podrà executar l’obra. Diu que va parlar amb els veïns i que 

ja els va dir que si trobaven el propietari es podria solucionar tan sols amb una 

trucada per demanar-li que acceptés l’aval. Diu que també queda la parcel·la que hi 

ha al costat del mateix immoble i que és del mateix propietari. En principi, diu que 

només són aquests dos trams els que s’haurien d’acabar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que en el Ple de juliol van preguntar quin 

era el procés de selecció que s’havia fet per agafar la persona que està fent el 

servei de coordinació del porta a porta i no se’ns va contestar. Afegeix que aquesta 

persona l’havia de triar l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que aquesta persona està contractada 

per l’empresa Transvinyots i que en aquest cas l’Ajuntament no hi té res a veure. 

Afegeix que és la persona que va iniciar la campanya del porta a porta amb 

l’Ambiens i que va semblar que la campanya que havia fet era correcta i van decidir 

no fer cap canvi perquè aquesta persona ho estava fent molt bé i es va optar per 

donar-li una continuïtat a la feina que s’havia fet. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí torna a demanar si no es va fer cap procés de 

selecció. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa li respon que no. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que en el plec de condicions s’estableix 

que la triarà l’Ajuntament. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa remarca que en les reunions del porta a porta 

es va decidir que, si es feia bé la campanya, es donaria continuïtat a aquesta 

persona. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana en quin estat es troben les obres de 

l’antic escorxador i si ja s’ha parlat amb els veïns. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que ja s’ha fet el paviment, que 

s’havia de començar amb la retirada d’uralites de la coberta però que això depèn 

d’un permís especial de la Generalitat. Explica que aquest permís ha trigat més del 

previst i per això s’ha començat amb la part de la solera. Diu que el dilluns es farà 

la retirada de les uralites per una empresa especialitzada. Pel mateix dilluns hi ha 

prevista una visita d’obres. 

A nivell d’utilització de l’espai no s’ha fet encara cap reunió, però està previst fer-la. 

Afegeix que el projecte ja es va explicar als veïns. Explica que també s’ha estat fent 

algun arranjament en el local on hi ha l’Ateneu, s’hi ha arranjat algun degoter i 

s’han netejat les canals. Aquests treballs els ha fet la brigada. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, en relació a les taques del porta a porta a la 

vorera, recorda que en el Ple de setembre va demanar si es netejarien amb algun 

sistema específic i afegeix que segueix havent-hi taques de les bosses, que potser 

són degudes al mateix sistema de recollida que fan servir –primer passa una 

persona i fa un pilot de bosses a la vorera i al cap d’una estona passa el camió i ho 

recull- d’aquesta manera s’acumula brutícia en llocs concrets, en definitiva que 

poden deixar taques. Afegeix que no ha vist a passar a ningú amb pistoles a pressió 

a netejar-ho. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ho van comentar a l’empresa, però 

que si hi ha algun lloc on veuen taques importants que els ho facin arribar i ho 

traslladaran a l’empresa.  

 

El regidor en Josep M. Camprubí Salvó, en relació als contenidors dels pisos de la 

Caixa, que es va dir que s’estaven mirant diferents models, demana com està 

aquest tema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que encara no hi ha una decisió presa, 

ja que encara estan buscant informació i explica que en l’última reunió de la 
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comissió del porta a porta va semblar que això no representa cap problema i que, 

possiblement, es faci col·locar algun altre “arbre” per penjar els residus ja que és 

un sistema que està funcionant força bé. 

 

El regidor en Josep M. Camprubí diu que hi ha passat el matí i feia una mica de 

vergonya veure tots els trastos que hi havia. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que això és un problema d’incivisme, 

afegeix que demanarà que es faci un seguiment de tot aquest tema. Afegeix que 

properament s’haurà de parlar de l’Ordenança de residus i neteja, que ja la tenen 

acabada. 

 

El regidor en Josep M. Camprubí Campí demana qui fa el seguiment del 

manteniment del camí de la Vall. Diu que no s’ha fet de forma correcta. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que la partida de manteniment es va 

esgotar abans d’acabar l’any, que ja s’han demanat pressupostos per arreglar el 

camí i que, aproximadament, pujarà uns 10.000 euros. Diu que es van fer unes 

reparacions puntuals i que, a la primavera, abans no hi tornin a passar massa 

autobusos, es faran ben fetes les cunetes, es passarà l’anivelladora i el corro. 

Comptem que més o menys el febrer es podrà començar a fer. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa diu que s’ha tallat l’aigua als veïns del c/ Lleida i 

que no han rebut cap notificació, que l’única que van trobar estava llençada a terra. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que, habitualment, l’empresa sempre 

comunica quan hi ha un tall d’aigua, excepte quan es tracta d’una avaria. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra diu que aquests dies s’havia de fer la 

neteja de dos dipòsits i la mateixa empresa és l’encarregada de posar els papers 

que ho avisen. Afegeix que se’ls demanarà que assegurin més la comunicació amb 

els veïns i diu que sempre s’ha comunicat amb bans públics, sense fer-ho de forma 

personalitzada. 

 

El regidor en Joan Babeli i Shawa, en relació al camí de Fucimanya, diu que hi ha 

unes esquerdes molt grans, que gairebé són d’un metre i mig, des de l’inici del 

camí per la carretera. Afegeix que troba a faltar més senyalització de les masies 

perquè de nit es difícil veure el camí. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que ho tindran en compte. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana si ja hi ha data per a la pròxima 

reunió de mobilitat, per tal de veure com es troba el projecte que s’havia 

d’encarregar per al carrer Jardí. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, de moment, no han pogut fer 

l’encàrrec perquè el pressupost encara es troba en exposició pública, però que tan 

aviat com es pugui es farà. Diu que miraran de fer aquesta reunió abans d’acabar el 

mes i es tractarà el tema del polígon i el de la mobilitat del c/ Jardí. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana si ja hi ha notícies del circuit de 

motocròs de les Tàpies, que sembla que no es tira endavant. Demana si és té més 

informació sobre aquest tema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que es va parlar amb el regidor de Medi 

Ambient de Calders i que li va dir que de moment estava tot parat. Van quedar que 

si el projecte seguia endavant, ja l’avisaria per tal que presentessin la Moció 

corresponent. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana com està el tema de la fibra òptica, 

demana si ja s’han reunit amb wifinet. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que sí, que s’hi ha reunit. Explica 

que en aquests moments tenen dues propostes de conveni sobre la taula: una de 

xarxa oberta i una de wiffinet, ara els serveis jurídics han de valorar quin és el més 

òptim des dels Serveis Jurídics, s’escollirà aquell que sigui més immediat a l’hora de 

posar en marxa la fibra. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana si aquest serà l’únic criteri que es tindrà 

en compte. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que ho tenien tot, que l’únic que els 

faltava era un conveni que l’Ajuntament considerés vàlid i correcte i que no 

incomplís cap dels requisits demanats pel FEDER, i sobretot que no hi hagués cap 

exclusivitat per cap operador, obert a tots. 
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El regidor en Ramon Fornell Alsina demana quins són els criteris que es tindran en 

compte. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros aclareix que s’ha de veure les aportacions 

de cada una. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana qui prendrà la decisió. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que correspon a la Junta de Govern 

Local, però que ja els faran arribar la informació. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana si podran participar en la decisió. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros demana que primer els ho deixin mirar i 

que, a més, el conveni només serà per un any i que llavors es pot tornar a mirar. 

 

El regidor en Gerard Girbau Fonts, en relació a la pàgina web de l’Ajuntament, 

demana si s’hi podrien afegir els pressupostos, les ordenances i el ROM. També 

demana si ja s’ha passat tot el ROM a totes les entitats i pel que fa a les 

Ordenances, el seu grup pensa que caldria que tothom sabés les bonificacions que 

existeixen. En relació a l’estelada, demana quin va ser el motiu de la seva retirada. 

I la pancarta de l’Escola en català? 

 

La regidora M. Àngels Crusellas Serra diu que l’estelada es va treure els dies de 

Nadal, però que ja hi torna a ser. Afegeix que la pancarta de l’Escola en català es 

va treure un dia que feia molt de vent i no es va pensar més a col·locar-la, però 

que ja ho faran. 

 

 


