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

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

 

2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES: GRANGES I ÚS 

APARCAMENT CARAVANES 

En relació a aquestes dues aprovacions els diferents grups manifesten el següent: 

El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que “Per enèsima vegada ens trobem 

davant de més modificacions puntuals de les normes subsidiàries, un fet que per si 



sol, creiem que ja és força significatiu. Aquest ajuntament porta dècades elaborant 

pedaços a les normes urbanístiques d'aquest poble. 

Com ja hem reiterat moltes vegades en sessió plenària, urbanísticament parlant 

Artés es basa en unes normes del anys 80, que estan del tot desfasades i que en 

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

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

un POUM i sobretot elaborar-lo de forma participativa. 

Es tracta d'una de les principals assignatures pendents d'aquest consistori i 

esperem que a partir d'aquest diumenge s'iniciï el camí per tirar endavant aquesta 

revisió general del planejament amb la implicació de tot el poble. 

De fet, per nosaltres aquest és un dels aspectes fonamentals, mentre que les 

modificacions puntuals que s'han anat realitzant s'han basat en un treball 

merament de despatx i amb la exclusiva participació dels càrrecs electes, el que 

ens pot aportar l'elaboració d'un POUM és precisament situar la planificació 

urbanística en el coneixement i incidència real del conjunt del poble.” 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que aquest tipus de modificacions es 

poden fer en tot moment, que s’ha parlat amb tots els grups polítics i tots els 

afectats. Afegeix que no s’està incomplint cap legalitat, tot i que està d’acord en 

què el planejament s’ha de millorar. 

2.1- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES 

DE PLANEJAMENT D’ARTÉS RELATIVA A CONSTRUCCIONS EN SÒL NO 

URBANITZABLE: GRANGES 

Seguidament es dóna compte de la següent proposta: 

Vist que  l’Alcaldia encarregà l’elaboració i redacció del projecte de modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament d’Artés relativa a construccions en sòl no urbanitzable: 
Granges. Canvis en el redactat de l’article 125, referit a les Condicions d’ordenació i edificació 
que ho desenvolupi a l’arquitecte municipal en Pere Pajerols i Casas i l’informe ambiental 
preliminar a Marcel Pujula Custoja, tècnic ambiental. 

Vist que l’Arquitecte municipal ha redactat la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament d’Artés relativa a construccions en sòl no urbanitzable: Granges. Canvis en el 
redactat de l’article 125, referit a les Condicions d’ordenació i edificació i l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar redactat pel tècnic ambiental en Marcel Pujula Custoja. 

Vist que en data 15 de maig de 2015 es va rebre la Resolució, de 13 de maig de 2015, de la 
Directora dels Serveis territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i 
Sostenibilitat en la qual emeten informe ambiental estratègic en el sentit que aquesta 
modificació puntual no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratégica. 

Vist l’Informe de Secretària de data 15 de maig de 2015 i de conformitat amb el disposen els 
articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de bases del règim local. 



 

Aquesta Comissió proposa al Ple els següents  A C O R D S: 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament d’Artés relativa a construccions en sòl no urbanitzable: Granges. Canvis en el 
redactat de l’article 125, referit a les Condicions d’ordenació i edificació, en els termes que 
consten en l’expedient, promoguda per aquest ajuntament i redactada per l’arquitecte 
municipal senyor Pere Pajerols i Casas. 

Segon.- Sotmetre l’esmentada modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament 
d’Artés, juntament amb l’expedient corresponent a informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris  de més divulgació  del 
municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació així com a la web municipal www.artes.cat, a fi 
que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular les al·legacions i 
observacions que consideri oportunes. 

Tercer.- Acordar la suspensió referent a la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com també suspendre 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits 
en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic durant el 
termini d’un any o fins a la seva aprovació definitiva, de conformitat amb els arts. 73 i 74 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
Aquesta suspensió entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del present acord al 
Butlletí Oficial de la Província. 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 Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 

Cinquè.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntaments 
limítrofs l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.” 

No obstant, el Ple de la Corporació resoldrà. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

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

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

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

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



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

Fonts.  

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

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

Corporació, aprova l’anterior acord. 

 

 

2.2- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES 

DE PLANEJAMENT D’ARTÉS DE CANVI DE QUALIFICACIÓ D’UNS TERRENYS 

CLASSIFICATS COM A SÒL NO URBANITZABLE DE LA ZONA ANOMENADA 

ANTIGA GRANJA MORELL, PASSANT DE SNU D’INTERÈS AGRÍCOLA (clau 

11) A SNU ORDINARI (clau 13) I ADMISSIÓ EN CASOS PUNTUALS ENTRE 

ELS USOS PERMESOS, EN EL SNU ORDINARI (CLAU 13) L’ÚS 

D’APARCAMENT DE CARAVANES, AUTOCARAVANES, REMOLCS I 

EMBARCACIONS 

Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa 

d’Urbanisme: 

Vist que per la Provisió de l’Alcaldia del dia 1 de març de 2015 es disposa la iniciació del 
procediment de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Artés de 
canvi de qualificació d’uns terrenys classificats com a sòl no urbanitzable de la zona 
anomenada antiga granja Morell, passant de SNU d’interès agrícola (clau 11) a SNU ordinari 
(clau 13) i admissió en casos puntuals entre els usos permesos, en el SNU ordinari (clau 13) l’ús 
d’aparcament de caravanes, autocaravanes, remolcs i embarcacions, canvi en el redactat 136.- 
Sòl no urbanitzable ordinari (clau 13) i delimitació d’un àmbit d’actuació d’un pla especial 
urbanístic que ho desenvolupi. 

Vist que  l’Alcaldia encarregà l’elaboració i redacció del projecte de modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament d’Artés de canvi de qualificació d’uns terrenys classificats 
com a sòl no urbanitzable de la zona anomenada antiga granja Morell, passant de SNU 
d’interès agrícola (clau 11) a SNU ordinari (clau 13) i admissió en casos puntuals entre els usos 
permesos, en el SNU ordinari (clau 13) l’ús d’aparcament de caravanes, autocaravanes, 
remolcs i embarcacions, canvi en el redactat 136.- Sòl no urbanitzable ordinari (clau 13) i 
delimitació d’un àmbit d’actuació d’un pla especial urbanístic que ho desenvolupi a l’arquitecte 
municipal en Pere Pajerols i Casas i l’informe ambiental preliminar a Marcel Pujula Custoja, 
tècnic ambiental. 

Vist que l’Arquitecte municipal ha redactat la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament d’Artés de canvi de qualificació d’uns terrenys classificats com a sòl no 
urbanitzable de la zona anomenada antiga granja Morell, passant de SNU d’interès agrícola 
(clau 11) a SNU ordinari (clau 13) i admissió en casos puntuals entre els usos permesos, en el 
SNU ordinari (clau 13) l’ús d’aparcament de caravanes, autocaravanes, remolcs i 
embarcacions, canvi en el redactat 136.- Sòl no urbanitzable ordinari (clau 13) i delimitació 



d’un àmbit d’actuació d’un pla especial urbanístic que ho desenvolupi i l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar redactat pel tècnic ambiental en Marcel Pujula Custoja. 

Vista la Resolució, de 14 de maig de 2015, de la Directora dels Serveis territorials de la 
Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat en la qual emet informe 
ambiental estratègic en el sentit que aquesta modificació puntual no s’ha de sotmetre a 
avaluació ambiental estratègica. 

Vist l’Informe de Secretària de data 15 de maig de 2015 i de conformitat amb el disposen els 
articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de bases del règim local. 

Aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament d’Artés de canvi de qualificació d’uns terrenys classificats com a sòl no 
urbanitzable de la zona anomenada antiga granja Morell, passant de SNU d’interès agrícola 
(clau 11) a SNU ordinari (clau 13) i admissió en casos puntuals entre els usos permesos, en el 
SNU ordinari (clau 13) l’ús d’aparcament de caravanes, autocaravanes, remolcs i 
embarcacions, canvi en el redactat 136.- Sòl no urbanitzable ordinari (clau 13) i delimitació 
d’un àmbit d’actuació d’un pla especial urbanístic que ho desenvolupi, promoguda per aquest 
Ajuntament i redactada per l’arquitecte municipal senyor Pere Pajerols i Casas.  

Segon.- Sotmetre l’esmentada modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament 
d’Artés, juntament amb l’expedient corresponent a informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris  de més divulgació  del 
municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació així com a la web municipal www.artes.cat, a fi 
que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular les al·legacions i 
observacions que consideri oportunes. 

Tercer.- Acordar la suspensió referent a la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com també suspendre 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits 
en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic durant el 
termini d’un any o fins a la seva aprovació definitiva, de conformitat amb els arts. 73 i 74 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
Aquesta suspensió entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del present acord al 
Butlletí Oficial de la Província. 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 Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.” 

No obstant, el Ple de la Corporació resoldrà. 



 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

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

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

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

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

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

Fonts.  

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

amb majoria absoluta del nombre legal dels seus membres l’anterior acord . 

 

3.- MODIFICACIÓ MAPA ACÚSTIC 

Per unanimitat, dels membres assistents al Ple acorden deixar aquest assumpte 

sobre la taula. 

 

4.- CONVOCATÒRIA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS FIRA 2015 

Es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda que diu el 

següent: 

“Antecedents 

Vistes les bases que regulen els ajuts de l’Ajuntament d’Artés a les empreses del 

municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament d’Artés en sessió del dia 19 de juliol de 2012 i publicades en el Butlletí 

Oficial de la Província del dia 8 d’octubre de 2012. 

Aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 

Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió d’ajuts de l’any 2015 a les 

empreses del municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, amb 

càrrec a la partida 33900 del pressupost d’ingressos d’aquest Ajuntament.” 

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

 

5.- ADHESIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESPENVOLUPAMENT 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

“Partint dels seus objectius fundacionals, el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT orienta els esforços a contribuir des de l’àmbit català al 

desenvolupament dels països del Tercer Món mitjançant la constitució d’un fons 



econòmic que finança projectes d’ajuda als països en vies de desenvolupament i 

campanyes de sensibilització a Catalunya sobre la cooperació internacional. 

És per aquest motiu que l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: MANIFESTAR l’adhesió d’aquest Ajuntament d’Artés al FONS CATALÀ DE 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT i, en conseqüència, acceptar-ne els estatuts. 

SEGON: ASSUMIR el compromís de dotar pressupostàriament una partida, per 

aportació anual al Fons Català, amb destinació al finançament de projectes 

prèviament aprovats pels socis en Assemblea General. 

TERCER: EXPRESSAR la voluntat d’incrementar les responsabilitats econòmiques 

ves el Tercer Món, tot apropant-les al 0,7% dels ingressos propis. 

QUART: ASSUMIR la tasca de divulgació del Fons Català, tot impulsant una 

campanya informativa. 

CINQUÈ: DESIGNAR un interlocutor de l’Ajuntament d’Artés davant el Fons Català 

per tal que l’Assemblea General ratifiqui la sol·licitud i l’Ajuntament d’Artés 

adquireixi la condició de soci. 

SISÈ: NOTIFICAR aquests acords a la Junta del Fons Català per tal que l’Assemblea 

General ratifiqui la sol·licitud i l’Ajuntament d’Artés adquireixi la condició de soci.” 

El regidor en Gerard Girbau Fonts manifesta que aquesta proposta agrada molt al 

seu grup, sempre que se segueixin els Estatuts i s’intenti arribar al 0,7%. Tot i això 

tenen dubtes sobre el fet que es realitzin les campanyes adequades de 

conscienciació i s’expliquin les campanyes que es realitzen i que també es promogui 

entre les entitats publiques i privades que s’arribi al 0,7%. 

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

 

6.- CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ 

DE LA CULTURA MUSICAL EN L’ÀMBIT LOCAL 

Es dóna lectura a la proposta presentada per la regidoria d’Ensenyament que diu el 

següent: 

“Antecedents 

Vistes les bases per a la concessió d’ajuts individuals per a la promoció de la cultura 

musical en l’àmbit local,  aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Artés en sessió del 

dia 20 de setembre de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província del dia 

1 d’octubre de 2012.  

Aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 

Primer.- APROVAR la convocatòria dels ajuts individuals per a la promoció de la 

cultura musical en l’àmbit local per al curs 2015-2016, obrint el següent període per 

a la presentació d’instàncies: 



De l’1 de juny al 15 de setembre de 2015, per alumnes matriculats en període 

ordinari. 

De 4 al 20 de gener de 2016, per alumnes matriculats del 15 de setembre de 2015 

fins el 20 de gener de 2016. 

Segon.- Els ajuts objectes d’aquesta proposta es faran efectius amb càrrec a la 

partida 31200 del pressupost vigent d’ingressos d’aquest Ajuntament.” 

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

 

7.- 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 del dia 11 de maig de 2015. 

 

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació, s’inclou el següent 

assumpte en l’ordre del dia: 

 

8.1 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA 

PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 

La regidoria d’Ensenyament dóna lectura a la següent proposta:  

“Antecedents 

Des de la regidoria d’Ensenyament es proposa modificar la taxa per aquest servei. 

I a la vista del que es preveu en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel RDL 2/2004 en els seus articles 15 a 19 sobre el procediment 

per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 

locals. 

Aquesta Comissió informativa proposa al Ple municipal que adopti els acords 

següents  ACORDS: 

Primer.- Aprovar la modificació de l’article 6. Quota tributària de l’ordenança fiscal 

núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola de música 

municipal, amb la inclusió dels següents conceptes: 

 

 Quota 

Sensibilització 3 anys (45 minuts) 18,00 € 



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

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

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

examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a 

l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a 

l’article 17.3 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.” 

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

 

Així mateix, els membres assistents al Ple de la Corporació, per unanimitat, 

acorden incloure el següent assumpte: 

8.2  MODIFICACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC OBRES: CONSOLIDACIÓ DE LA BASE 

DEL COL·LECTOR DEL TORRENT  

Atès que en l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya hi havia 

inclosa l’obra: Consolidació de la base del col·lector del torrent amb una subvenció 

de 236.231,86 euros sobre un pressupost de licitació de  416.895,68 euros. 

 

Atès que en data 15 de maig de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar sol·licitar 

un canvi de destí parcial de la subvenció atorgada en el PUOSC 2012 a l’obra: 

Consolidació de la base del col·lector del torrent i destinar-la a les obres: Millora de 

l’edifici de l’antic escorxador i millora del centre cívic del parc de Can Crusellas. 

Atès l’increment de la subvenció atorgada pel FEDER per a la realització de l’obra: 

Consolidació de la base del col·lector del torrent. 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple el dia 15 de maig de 2014, en relació als 

imports corresponents a l’aportació del PUOSC de les obres: Consolidació de la base 

del col·lector del torrent, segons el següent detall: 

 

Segon.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant, el Ple, amb major criteri, decidirà.” 

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

Import total
Subvenció 
PUOSC

Import total
Subvenció 
PUOSC % PUOSC

Consolidació torrent soterrat 416.895,68 €   236.231,86 €  266.361,54 €   141.652,58€  53,18% 
Millora Centre Cívic Can Crusellas -  €            -  €            83.538,55 €     50.123,13 €     60,00% 
Millora antic escorxador -  €            -  €            100.000,00 €     44.456,15 €     44,45% 
SUMA 236.231,86 €  236.231,86 €  

Inicial Proposta canvi destinació



 

9.- PRECS I PREGUNTES 

 

La regidora M. Àngels Crusellas i Serra, en relació a la petició que s’havia fet en 

plens anteriors sobre la seguretat i accessibilitat al nucli antic –en concret de la 

barana, dóna lectura un text que parla de les condicions bàsiques d’accessibilitat 

dels espais públics. Explica que a dalt de tot falta la plantació d’arbustos, però que 

se solucionarà quan hagin crescut una mica les truanes, que és el que es plantarà. 

Tot i així si es considera necessari es poden posar cables horitzontals tensats 

esperant que creixi la vegetació. Finalment afegeix que farà arribar la informació 

als tres grups municipals. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que no ha pogut convocar la comissió 

formada per al seguiment de l’Aigua en alta, però a títol informatiu els comunica 

que, avui, s’ha obert al Consell Comarcal el sobre C –oferta econòmica- relatiu al 

contracte de manteniment d’abastament d’aigua en alta. Explica que es van 

presentar cinc empreses al concurs i que en aquest moment s’està pendent 

d’adjudicar, ja que es pot considerar que la baixa que ha fet l’empresa Aigües de 

Manresa conté un risc temerari, ara s’està pendent que l’empresa presenti la 

documentació que se’ls ha demanat. Està previst que l’aigua arribi a principis 

d’aquest mes de juny. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra, pel que fa a l’estudi de municipalització 

de l’aigua, explica que pràcticament ja està acabat i que s’està pendent que vingui 

una persona de la Diputació a explicar-lo dins les pròximes tres setmanes. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina celebra que la gestió en alta sigui pública. 

Demana que expliqui com ha sigut que, per incompetència de l’ACA, el Consell 

comarcal hagi perdut la subvenció del FEDER. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el Consell comarcal tenia assignada 

una subvenció del fons FEDER per aquesta portada de l’aigua, la qual s’havia de 

justificar dins uns terminis i que el seu import era de 169.000,00€. També és cert 

que el Consell comarcal ha hagut d’avançar aquests diners del seu pressupost i que 

des del Departament de Governació de la Generalitat s’estan fent una sèrie de 

gestions amb l’ACA, tot i que no es podrà resoldre fins que no estigui en 

funcionament l’explotació de l’aigua. L’any 2010/2011 no es va poder posar en 



funcionament l’explotació de l’aigua i per aquest motiu la subvenció està perduda 

“provisionalment”. En principi el Consell comarcal presentarà un recurs contenciós 

en contra de l’Agència de l’Aigua i es possible que, finalment, s’acabi compensant 

amb alguna subvenció de la Generalitat per poder-ho resoldre. El que es vol 

intentar des del Consell comarcal és recuperar aquests diners per tal que no s’hagin 

d’imputar als Ajuntaments corresponents. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta el suport del grup de la CUP per 

mantenir l’estelada al balcó de l’Ajuntament, tot i les peticions que puguin fer des 

de la Junta electoral. Afegeix que també s’han assabentat que s’ha demanat que 

despengin les estelades dels edificis municipals i demana quina decisió es prendrà. 

Si es decidirà no acatar aquestes demandes. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que l’estelada de l’Ajuntament, tal com 

es pot comprovar, encara està penjada, i si no la venen a treure seguirà penjada. 

Pel que fa al requeriment que s’ha fet dels col·legis electorals, és veritat que per 

Llei s’assenyala que no hi poden haver una sèrie de coses, entre les quals hi ha 

l’estelada. Llavors podria passar que, per un incompliment d’aquest tipus, ens 

impugnessin les eleccions. El fet d’impugnar les eleccions podria afectar a tota la 

població. Per finalitzar, afegeix que no barrejaria el tema de l’estelada de 

l’Ajuntament amb el tema dels col·legis electorals. Recorda que tota la 

responsabilitat recau en ell com Alcalde, tot i que agreix el suport del Ple. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana si es considera local electoral tot el 

complex Cal Sitjes. 

 

El Josep Candàliga Freixa respon que sí i explica que els requeriments sobre aquest 

assumpte els fa la Junta electoral. Explica que qualsevol cap de llista o grup polític 

pot demanar a la Junta que facin treure l’estelada que hi ha dins el recinte de Cal 

Sitjes. 

 

La Secretària, en relació a aquest tema dóna lectura a l’acord tramès per la Junta 

Electoral Central en data 13 de maig de 2015 i que fa referència a la retirada de les 

banderes estelades d’edificis i llocs públics durant el període electoral. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que en el cas dels col·legis tenen un 

requeriment i per tant han de treure l’estelada de dalt la xemeneia i també, si cal, 

trauran els cartells que hi hagi dins el recinte. 



 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que per al seu acte electoral van haver de 

traslladar, amunt i avall, les cadires i taules  amb els seus cotxes. L’endemà del seu 

acte van veure que algú havia portat les gàbies de cadires per a un altre partit, per 

això demana si és que es deixa el camió de la brigada per fer aquest transport de 

material o si és que es va fer amb un camió particular. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que el Cap de la brigada sabia que 

no havia de fer aquests transports de material, i no sabem exactament perquè, tot i 

així, ho va fer. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa afegeix que la formació d’Esquerra 

Repúblicana també es va sorprendre de trobar el material a lloc. Diu que des de 

l’Ajuntament es va fer arribar el full de material al cap de la brigada perquè el 

preparés per quan hi anessin els diferents grups polítics a buscar-lo. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer fa memòria al Ple que a dia d’avui fa un mes 

que van matar a un mestre en un Institut, afegeix que vol fer un petit record per 

aquest company i que cal seguir treballant contra la violència tots junts.  Per 

acabar, entrega el pin de l’Ajuntament d’Artés a la Secretària. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra li recorda que, encara que sigui en 

funcions, queden uns quants dies. Afegeix que també s’han d’entregar les claus i 

diu que el més habitual és retornar-ho tot en aquell moment, junt amb les targetes 

de signatura electrònica, i els que tinguem telèfon també. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra manifesta que “S’acaba la legislatura i 

alguns de nosaltres hem decidit acabar  una etapa de la nostra vida com és la de 

treballar com a regidor.  

En el meu cas concret aquesta etapa ha durat, de manera discontínua, 20 anys, el 

que representa més (encara que sigui per pocs mesos) d’una tercera part de la 

meva vida. 

Alguns en diran 20 anys dedicats a la política, he buscat la definició d’aquesta 

paraula i sempre es troba molt lligada a la paraula poder. No ha estat mai aquest 

últim el sentiment que m’ha mogut. 

La meva visió de la tasca de regidor va més lligada al servei a la comunitat, la de 

treballar per la col·lectivitat, per la millora i la igualtat. 



Crec en la bondat d’allò públic. Fins i tot exerceixo la meva professió en l’àmbit dels 

serveis públics. 

No puc entendre que hi hagi candidatures que presentin persones que no creguin 

en la gestió pública. 

Estic segura que tots i totes els que ens hem presentat i/o us presenteu ho feu o ho 

hem fet per voluntat de servei i no pas per afany de poder o per què sigui una 

sortida professional. 

Des de govern, des de l’oposició o des de la cooperació sense estar a govern el 

paper de tots els regidors ha d’ésser el mateix, el de treballar per millorar Artés. 

El nostre grup ho ha fet des de totes les posicions i hem de dir que hem acomplert 

amb el que els nostres votants confiàvem que faríem, treballar pels artesencs fos 

quin fos el paper que els resultats electorals i posteriors pactes ens atorguessin. 

Estant a l’oposició no hem practicat el “No” per “el No”, hem valorat les propostes i 

n’hem fet de noves. 

No tot s’hi val en “política” i poso aquesta paraula entre cometes. 

Criticar per criticar, prometre saben que no es pot acomplir, fer ús de la demagògia 

són actituds que el nostre grup no ha practicat i que són, al nostre entendre, 

deplorables i que per elles mateixes demostren que els que les practiquen no són 

mereixedors de la confiança que els votants dipositen en  cadascun de nosaltres. 

Aquestes pràctiques no són admissibles i s’han de desterrar definitivament. 

Tots sabem que la feina que fem com a regidors és difícil i per molta voluntat i 

sentit comú que hi posem no sempre és ben entesa ni compresa. 

“Fes el que sentis al teu cor per estar bé, seràs criticat de tota manera. Et criticaran 

si ho fas i et criticaran si no ho fas” Aquesta frase de l’Eleonor Roosvelt reflecteix 

prou bé el que és la nostra feina. 

Moltes vegades se’ns critica per desconeixement, cal que es potenciï la 

transparència de tots els temes municipals. 

¿Però cal criticar-nos entre nosaltres escampant rumors o fins i tot posant en dubte 

l’honorabilitat de les persones que formem aquest consistori? 

Si no som capaços de respectar-nos  nosaltres 13 difícilment em creuré que 

puguem respectar els més de 5600 artesencs i artesenques que tenim a la nostra 

vila. 

Fàcil és preguntar si tenim cap dubte. Tothom sap que és molt fàcil escampar un 

rumor i impossible aturar-lo, com em recordava ahir la meva mare “ Buida un sac 

ple de plomes a veure si ets capaç de recollir-les totes! 

Donat que no se’ns ha donat l’oportunitat d’aclarir-ho abans, sols calia preguntar, 

ara us ho explicarem. Progrés per Artés no té cap compte on s’ingressin els diners, 



s’ingressen directament a PSC Barcelona des d’allà es paguen les factures sempre 

que compleixin tots els requisits legals així es fa des de fa més de 6 anys. 

Em sap greu que hagueu posat en qüestió la honorabilitat de tots i cadascuna de 

les persones que han format la llista. I encara  és més greu quan els rumors que 

s’escampen toquen punts més sensibles com és la família. 

Amb una pregunta n’hi havia prou, no és tan difícil.  

La transparència és important però la informació i la veritat són essencials. 

Per finalitzar donar les gràcies a totes les persones que han format part de les 3 

candidatures que he encapçalat, em sento orgullosa que confiéssiu en mi. Demano 

disculpes si en algun moment us he decebut. 

Donem les gràcies a tots els votants que van depositar la confiança en Progrés per 

Artés, esteu segurs que hem treballat per acomplir les accions que us vam 

prometre en el programa electoral. 

Donem les gràcies a tots els treballadors de l’ajuntament, oficines, tècnics, serveis 

socials, cultura, netejadores i responsables d’equipaments, professors de les 

escoles i personal de la brigada i manteniment, interventor i molt especialment a tu 

Montserrat sempre amatent a tot i a tots. Esteu segurs que sense ells l’ajuntament 

no funcionaria. 

Donar-vos les gràcies a tots vosaltres regidors i regidores, no sempre ni tots en la 

mateixa mesura heu fet fàcil la nostra feina. Gràcies per l’ajuda i per la desajuda, 

dels entrebancs també se n’aprèn. 

Fa 28 anys em vaig presentar a la llista De Grup Unitari que també es despedeix en 

aquest Ple, que no presenta llista a les eleccions de diumenge. 

Ha estat un honor treballar amb vosaltres en les tasques de govern, s’ha fet fàcil i 

les coincidències han estat grans. Moltes gràcies. 

Dono les gràcies a l’Odo. I evidentment a tu Eli, que tinguis sort en la nova 

singladura que faràs amb nous i a la vegada vells amics. 

Som dipositaris durant 4 anys de la confiança dels artesencs i artesenques, és un 

mandat amb data de caducitat. 

Un mandat per millorar les condicions de vida dels grans i dels petits, l’entorn, les 

relacions, la cultura, donar cabuda a les inquietuds dels joves i preparar el futur 

dels més petits. 

Utilitzaré la frase d’una altra dona, no us diré el nom però segur que la reconeixeu 

és membre de la que jo anomeno la Sagrada Família, els intocables fins fa poc (no 

intocables com la casta de l’Índia sinó una altra casta molt nombrada últimament) 

Just la utilitzaré com exemple del que cap de nosaltres ha de sentir després d’unes 

eleccions. 



“Ens han entrat a robar a casa” quina aberració! Quin sentit de possessió que 

transmet aquesta frase. 

Artés no ens pertany, estem al seu servei. 

A tots els que us presenteu que tingueu sort i que aquesta es reparteixi 

proporcionalment a les ganes de treballar amb il·lusió i desinteressadament per 

Artés. 

Moltes gràcies.” 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que comparteix moltes de les 

reflexions que ha fet la regidora. Afegeix que el seu grup vol acabar fent una 

valoració el màxim de positiva possible d’aquesta legislatura,  tot i que ha tingut 

coses bones i positives i coses que no ho han sigut tant. Tot i que també hauríem 

pogut fer una valoració explicant els encerts i els no encerts, volem dir que el que 

sí que hem trobat a faltar ha sigut una falta de diàleg envers tots els grups i en 

benefici del poble. Afegeix que potser haurien d’haver estat més transigents amb 

algunes de les propostes presentades per l’Equip de govern, igual que també 

s’hauria d’haver fet al revés.  La propera legislatura ha de permetre que se sigui 

més dialogant en benefici del poble i fora dels interessos partidistes. 

Agraeix també la feina que han fet els treballadors de l’Ajuntament, que els han 

facilitat tot allò que han demanat. La feina que fan és importantíssima perquè 

aquest Ajuntament segueixi funcionant, a ells els volen agrair que tinguem la 

“salut” que tenim a nivell econòmic. Des d’aquí un agraïment a tots, que són molts 

col·lectius i no me’n voldria deixar cap, però que tots ells s’esforcen en complir el 

seu objectiu cada dia. 

A tots els regidors que han estat aquí compartint el plenari amb nosaltres els 

agraeix la seva voluntat perquè el municipi vagi millor. Tot i que tenen punts de 

vista diferents, creu sincerament que hi ha hagut una bona predisposició de 

treballar honradament pel poble.  

També agraeix a aquelles persones que l’han acompanyat durant aquests quatre 

anys a l’Ajuntament formant part del grup de Convergència i Unió, per la seva tasca 

incansable, a vegades no grata pel fet d’estar a l’oposició, però que no han defallit 

en tots aquests 4 anys, que han estat a totes les reunions de grup, en les 

comissions, en els plens...per tal que la gent que va dipositar la confiança en el 

grup de CIU pogués estar defensada aquí a l’Ajuntament.  

Ara continuen amb més ganes que mai, i per això es presenten a aquestes 

eleccions i, evidentment, desitgem sort a la resta de grups i que, tal com a dit la 

sra. M. Àngels, la sort sigui proporcional a les ganes de treballar i a la il·lusió per 

aconseguir aquell poble que tots volem. 

Seguidament, l’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta: 



“Bona tarda: 

Avui és un dia especial per a tots nosaltres. Hem passat quatre anys junts, hem 

treballat per Artés i, per sobre de qualsevol discrepància política, s’ha imposat la 

cordialitat. Crec que ha de ser així. També vull fer una petita o gran critica, dir-vos 

que m’hauria agradat  més responsabilitat de poble, i deixar la política  de banda al 

hora d’aprovar els pressupostos, degut a la importància que tenen per tirar 

endavant un poble, ja  que el grup de CIU que ha tingut responsabilitat de govern 

en altres legislatures i sap quin pa hi donen en la gestió municipal, i  que també vol 

aspirar a governar algun dia, hagi votat negativament els quatre anys d’ aquest 

mandat el pressupostos de l’ Ajuntament d’ Artés, conec a pocs municipis que els 

hagi passat. Dóna la sensació de certa irresponsabilitat, sobre tot si a més a més es 

demana un govern d’ unitat. 

Governar en minoria, no ha sigut fàcil, però, amb ganes i responsabilitat, tot es pot 

fer i crec que ho hem fet. Agreixo la implicació de les meves companyes regidores, i 

del grup de la CUP, pel seu suport obtingut en varies ocasions i també al grup de 

CIU per les vegades que ens ha donat el seu suport. 

 A la secretària Montserrat Bach, a l’ interventor Albert Vilajoana i a tot el personal 

de l’ Ajuntament, que també han treballat, i ha entès les dificultats que comporta la 

geometria política d’un govern en minoria a l’hora d’ arribar a tenir consensos 

polítics per prendre les decisions. Moltes gràcies a tots.  

Us agraeixo a tots la feina que heu portat a terme i l’esperit democràtic de tots 

plegats. En aquesta corporació hi ha maneres de veure la societat diferent i, 

lògicament, un enfocament diferent per resoldre els problemes. El diàleg ha imperat 

a aquest Ajuntament i això és un mèrit de tots. Segurament som un bon exemple 

per a d’altres municipis i això ens ha d’enorgullir. 

A banda d’aquestes paraules que adreço a tots els integrants d’aquest consistori, 

vull dedicar-ne d’específiques per aquells sis companys i companyes que han estat 

regidors i que han anunciat públicament que deixen la política municipal. Primer de 

tot, felicitar-los per haver dedicat uns anys de la seva vida a l’activitat pública que, 

en general i en l’actualitat, no està prou ben reconeguda. Treballar pel que un creu 

i treballar per al poble mereix tot el meu reconeixement personal. 

Els sis companys que deixen la vida municipal són Ramon Fornell i Gerard Girbau 

de la CUP, que esteu en les llistes, ho feu des d’una posició simbòlica; Joan Babeli 

de CiU; Maria Àngels Crusellas de Progrés per Artés i Anna Ginesta i Pilar Valiente 

del Grup Unitari d’Artés. El meu sincer agraïment i tinc el convenciment que 

seguireu treballant i vinculats i vinculades al ric teixit associatiu del nostre poble. 

Moltes gràcies, a tots!” 



El regidor en Gerard Girbau Fonts, per al·lusions, respon que ell i el seu company 

no pleguen, que senzillament uns altres companys i companyes s’asseuran en el 

nostre lloc. Afegeix que ells seguiran fent la mateixa feina que han fet fins ara però 

asseguts a l’assemblea del seu grup. Finalment diu que ells no voten personalment, 

voten per grup. No és una decisió personal, són decisions preses en assemblea. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros, per al·lusions i manifestant que ella sí que 

marxa, diu que ha estat 12 anys al servei del municipi i que quan es va presentar 

per primera vegada va prendre la decisió de renunciar a un seguit de coses, entre 

les quals hi havia una part de la seva vida personal i una part de la seva 

professional, i a les quals ara es podrà dedicar amb molta il·lusió i entusiasme, ho 

fa perquè això és el que ara li demana el seu esperit i per tant ho ha de prioritzar.  

Diu que ha estat un orgull i un honor estar i ser membre d’aquesta corporació i 

portar sempre endavant el nom d’Artés, perquè pensa que Artés és un bon referent 

de la comarca i a fora del Bages també és comença a valorar perquè la gent està 

treballant fort. 

També dóna les gràcies a totes les persones que estan en aquesta casa, però 

especialment a aquelles amb les quals ha treballat més directament, les de les 

àrees de les quals jo era la responsable. En la primera legislatura va ser regidora de 

Benestar Social i Cultura, tot i que han canviat algunes persones, n’hi ha que són 

les mateixes i els vull donar les gràcies perquè sense elles evidentment la feina no 

surt, ja que els regidors estem aquí unes hores però també ens hem de dedicar a la 

nostra feina. En aquesta darrera legislatura en què hem tornat a estar al govern, 

vull agrair a la M. Àngels i El Sebastià de l’àrea de Promoció econòmica la seva 

professionalitat. En el tema d’Hisenda, a l’Albert, i a tot el personal administratiu de 

la casa, perquè són amb els que tinc més contacte directe, i també la Montserrat 

per les seves lliçons i el seu saber, perquè gràcies a ella he après molt, i de fet és 

això, com a professional de l’Educació que sóc, el que m’emporto, un bon 

aprenentatge, d’experiències bones i de no tan bones, tant per mi com m’imagino 

que pel poble. 

En aquest sentit, demana disculpes, si en algun moment les decisions que pugui 

haver arribat a prendre com a regidora de les seves àrees o com a membre de 

l’Equip de govern no han agradat a la gent, però diu que sempre les ha pres des de 

la coherència i intentant que fossin pel bé del màxim número de gent, mai per les 

particularitats de les persones. 

És veritat que el grup Unitari desapareix, però tot i així part de la gent que el 

formàvem o formen part continuen en una nova llista, la llista d’Esquerra 

Republicana. Afegeix que ella no és militant d’Esquerra però que creu en les 



persones i diu que les persones que formen aquest grup tenen el seu suport i la 

seva força, perquè tenen empenta, il·lusió, voluntarietat i treball, perquè amb tot 

això la feina surt i això, en aquests quatre anys, ha quedat demostrat. 

Moltes gràcies. 

 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa s’acomiada dient “Ja han passat quatre anys. 

Quatre anys molt intensos, amb els seus moments bons i dolents. Una legislatura 

com aquesta, governant en minoria no és fàcil i l’aprenentatge ha estat intensíssim, 

però ha valgut la pena. 

La meva manera de treballar és des de darrere, en silenci...no m’ha agradat mai 

sortir a la foto, ni fer-me veure i m’agrada passar desapercebuda. He comprovat 

que això potser no està gaire ben vist en política, però puc dir bén orgullosa que jo 

no he canviat en tot aquest temps, he sigut fidel a mi mateixa i als meus principis i 

aquí no tothom ho pot dir. 

Me’n vaig tranquil·la i satisfeta, sabent que no he deixat mai a ningú a l’estacada i 

estant el peu del canó fins el final. 

Voldria acabar donant les gràcies a tot el personal de l’Ajuntament, en especial als 

tècnics i tècniques de les àrees de serveis socials, salut i educació, a les 

administratives, als de la brigada, a l’interventor i a la secretària. Sense aquestes 

persones, la marxa diària de l’Ajuntament no seria possible. Moltes gràcies i a 

reveure. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa manifesta que “Estic molt agraït a tots , perquè 

tothom ha treballat per Artés, gràcies a tots plegats. Jo com persona he après molt 

en aquests quatre anys, us deixo amb un missatge: 

“No ploris per una terra que lluita, 

Lluita per una terra que plora”  

Tota una població, una terra, un poble que està en moviment, val la pena treballar i 

no plorar. Aquest és principalment el missatge que vull deixar. 

Bona legislatura 2015” 

 

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, 20 de maig de 2015 

 

 

 

 

 

 


