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

DIA 18 DE FEBRER DE 2016 

 

Núm. de la sessió:  2/2016 

DIA: 18 de febrer de 2016 

HORARI: De les 20:30 h a les 20:55 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente– ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

En Marc Torras Simon – CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu - CIU 

Sra. Llum Bruno Garcia, secretària 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

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

 

 

2.- APROVACIÓ PROPOSTA DECLARACIÓ D’INADMISSIBLE DE 

L’ADVERTIVEMENT DE L’ARTICLE 114 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 

D’URBANISME 

 

Es dóna lectura a la proposta per declarar inadmissible l’advertiment de l’article 114 

del TRLUC, efectuat per la sra. Josefa Rifà López en data 11.01.2016, que diu el 

següent: 

Atès la instància presentada per la Sra. Josefa Rifa Lopez en data 11.01.2016 (RE 

33/2016) per mitjà de la qual realitzava advertiment expropiació “ope legis” en 

aplicació de l’article 114 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació a la finca de la seva titularitat 

ubicada al Carrer Fassina, núm 10-21 de la Partida del Pinetà del municipi d’Artés. 
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Atès que en data 10.02.2016 s’ha emès informe per part de l’arquitecte consultor 

de l’Ajuntament el Senyor Pere Pajerols essent el seu contingut literal el que es 

transcriu: 

 

Atès el que disposa l’article 114.1 del TRLUC pel que fa a l’aplicabilitat de 

l’expropiació “ope legis”  i concretament “Un cop transcorreguts dos anys des que 

s’hagi exhaurit el termini establert pel programa d’actuació urbanística o l’agenda 

de les actuacions que cal desenvolupar, o cinc anys des que hagi entrat en vigor el 

pla d’ordenació urbanística municipal quan aquest no estableix el termini per a 

l’execució de l’actuació urbanística corresponent, si no s’ha iniciat el procediment 

d’expropiació dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut 

de les determinacions del pla d’ordenació urbanística municipal, hagin 

d’ésser necessàriament de titularitat pública i que no estiguin inclosos, a 

l’efecte de llur gestió, en un polígon d’actuació urbanística o en un sector de 

planejament urbanístic, els titulars dels béns poden advertir l’administració 

competent en la matèria de llur propòsit d’iniciar l’expedient d’apreuament.” , del 

que es desprèn que la institució, s’ha lligat a l’obtenció per expropiació de sistemes 

generals o locals que hagin de ser necessàriament de titularitat pública d’acord 

amb el planejament urbanístic. 
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Atès que es constata que el terreny esmentat per la sol·licitant no té la naturalesa 

d’equipament púbic sinó equipament de titularitat privada clau Ecl. 

Per tot això a la comissió de Territori i Sostenibilitat  proposa 

ACORDS 

PRIMER.- Declarar inadmissible l’advertiment de l’article 114 del TRLUC, efectuat 

per la Sra. Josefa Rifa Lopez en data 11.01.2016 (RE 33/2016) en relació a la finca 

de la seva titularitat ubicada al Carrer Fassina, núm 10-21 de la Partida del Pinetà 

del municipi d’Artés, per tractar-se d’una petició que no compleix els requisits 

previstos en l’article 114 del TRLUC atès el fet que es tracta d’una finca amb 

qualificació d’equipament de titularitat privada clau Ecl, i per tant no tractar-se d’un 

equipament comunitari (clau E) destinat a un ús públic o col·lectiu. 

SEGON.- Notificar aquesta resolució a la interessada, pel seu coneixement i 

efectes. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí expressa que el seu grup s’abstindrà, que ja es 

van abstenir en el moment que es tramitava el Pla Especial i, com a conseqüència 

d’aquella decisió, avui també s’abstindran. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta:   

Resultat:  

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

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

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

Jiménez, en Marc Torras Simón, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

3.- DONAR COMPTE DECRET 20/2016 DE PETICIONS DE L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS A “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 

 

Es dóna compte al Decret 20/2016, relatiu a les sol·licituds d’ajuts del Catàleg de 

serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el qual diu el 

següent: 
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En Josep Candàliga i Freixa, en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Artés, 

en relació a la sol·licitud d’ajuts del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa 

de Governs Locals 2016-2019”. 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 26.11.2015 va 

aprovar el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les 

disposicions que el desenvolupen que és l’instrument preferent per a l’exercici de 

les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, i té com a 

finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les actuacions 

i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència. 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 17.12.2015 va aprovar el 

Regim regulador del Catàleg de serveis 2016 essent el seu  objecte el de regular i 

fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió dels recursos inclosos en el 

Catàleg de serveis de l'any 2016 (d'ara endavant, Catàleg) del Pla "Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019”. 

Atès que la concessió d'un recurs s'inicia a instància de l'ens destinatari mitjançant 

la presentació d'una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a 

excepció dels recursos consistents en fons de prestació, que no requereixen de 

sol·licitud. 

Atès que el termini de sol·licitud dels recursos consistents en ajuts econòmics 

finalitza el 2 de febrer de 2016. 

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, 

RESOLC 

PRIMER.- Concórrer a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 

l’atorgament d’ajuts del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019” d’ajuts dins amb les següents actuacions: 
Programa Actuació Centre Gestor Recurs Tipus Recurs Import 

Pressupost 
Import 
Sol·licitat 

Sensibilització, 
participació i 
divulgació ambiental 

Activitats de sensibilització i 
educació ambiental 

Oficina Tècnica 
d'Educació i Promoció 
Ambiental 

Activitats de sensibilització 
i educació ambiental 

Recurs econòmic  7.000,00 5.000,00 

Esport local: activitats 
esportives 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
LOCALS. ARTÉS 

Oficina Activitats 
Esportives 

Activitats esportives locals Recurs econòmic  14.200,00 13.600,00 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

ACTUALITZACIÓ I 
AMPLIACIÓ DE L'ESTUDI DE 
MOBILITAT AL MUNICIPI 
D'ARTÉS REALITZAT EL 
SETEMBRE DE 2005 

Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

Promoció de la mobilitat 
sostenible 

Recurs tècnic    

Desenvolupament 
cultural local 

ART(ÉS)CULTURA Oficina Estudis i 
Recursos Culturals 

Suport en l'àmbit de la 
cultura per a municipis i 
ens supramunicipals (de 
5.001 a 20.000 habitants) 

Recurs econòmic  102.850,00 10.000,00 

Mobiliari urbà BANCS ECODISSENYATS DE 
PLÀSTIC RECLICAT 

Servei Equipaments i 
Espai Públic 

Bancs ecodissenyats de 
plàstic reciclat 

Recurs material      

Cooperació al 
desenvolupament 

Cuineres internacionals Oficina Cooperació al 
Desenvolupament 

Educació per al 
Desenvolupament (EpD) 

Recurs econòmic  2.500,00 2.000,00 

Gestió del patrimoni 
arquitectònic 

Document d'avaluació 
ambiental estratègica del 

Servei Patrimoni 
Arquitectònic Local 

Protecció del patrimoni 
arquitectònic 

Recurs tècnic    



 
 

6 

municipal municipi d'Artés 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

Dotació de bicicletes 
elèctriques per a diferents 
serveis de l'Ajuntament 
d'Artés 

Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

Recurs material      

Estratègia del teixit 
comercial urbà, els 
mercats i les fires 
locals 

Estratègia comercial 
artesenca 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

Comerç, fires i mercats de 
venda no sedentària en 
municipis de menys de 
20.000 habitants 

Recurs econòmic  20.000,00 15.000,00 

Acompanyament a 
l'escolaritat 

Exposició "Escoles d'altres 
mons" 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Exposició:"Escoles d'altres 
mons" 

Recurs material      

Igualtat i ciutadania Finançament en l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

Finançament en l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

Recurs econòmic  51.460,12 16.200,00 

Centres i serveis 
educatius municipals 

Finançament Escola Bressol 
Moixaines d'Artés 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Funcionament d'escoles 
bressol municipals 

Recurs econòmic  386.500,00 10.000,00 

Centres i serveis 
educatius municipals 

Finançament Escola 
Municipal de Música d'Artés 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Funcionament d'escoles i 
serveis municipals de 
música i arts 

Recurs econòmic  323.811,58 9.000,00 

Esport local: 
equipaments esportius 

Millora del material esportiu 
inventariable 

Oficina Equipaments 
Esportius 

Millora del material 
esportiu inventariable 

Recurs econòmic  3.400,00 3.400,00 

Salut pública Municipis cardioprotegits. 
Desfibril·ladors 

Servei Salut Pública Municipis cardioprotegits. 
Desfibril·ladors 

Recurs econòmic  5.868,50 5.868,50 

Prevenció d'incendis 
forestals 

Obertura de franja 
perimetral - zona 
Roquinyons (darrere Institut 
Miquel Bosch) 

Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

Obertura de la franja 
perimetral en nuclis de 
població a la interfície 
urbana forestal 

Recurs econòmic  985,00 985,00 

Mobiliari urbà Papereres ecodissenyades de 
plàstic reciclat - municipi 
d'Artés 

Servei Equipaments i 
Espai Públic 

Papereres ecodissenyades 
de plàstic reciclat 

Recurs material      

Polítiques de teixit 
productiu 

Pla de suport al teixit 
productiu de la Vall de la 
Gavarresa 

Servei Teixit 
Productiu 

Projectes singulars de 
dinamització del teixit 
productiu 

Recurs econòmic  50.000,00 30.000,00 

Igualtat i LGTBI Pla d'igualtat d'oportunitats 
de l'Ajuntament d'Artés 

Oficina de Polítiques 
d'Igualtat i Drets 
Civils 

Projectes d'igualtat i 
LGTBI 

Recurs tècnic    

Estratègies per al 
desenvolupament 
econòmic local 

Pla d'Impuls de l'Economia 
Social i Solidària a la Vall de 
la Gavarresa 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 
Econòmic 

Impuls de l'economia 
social i solidària 

Recurs econòmic  35.000,00 25.000,00 

Planificació educativa Pla Educatiu d'Artés Gerència de Serveis 
d'Educació 

Planificació i participació 
educativa 

Recurs tècnic    

Polítiques locals de 
turisme 

Producte d'Enoturisme de la 
Vall de la Gavarresa 

Oficina Tècnica de 
Turisme 

Productes turístics 
innovadors 

Recurs econòmic  25.000,00 18.750,00 

Persones grans, amb 
dependència i amb 
discapacitats i famílies 
cuidadores 

Projecte Activem-nos i 
respirem. Suport a familiars 
de persones depenents  

Servei Suport de 
Programes Socials 

Grups de suport emocional 
i d'ajuda mútua (GSAM) 

Recurs material      

Acompanyament a 
l'escolaritat 

Projecte de Millora de l'Èxit 
Escolar (PMEE). Xarxa Artés 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Millora de l'èxit escolar i 
de la participació 
educativa 

Recurs econòmic  8.460,00 8.460,00 

Salut pública Projectes i activitats en 
matèria de Sanitat 
Ambiental. Exercici 2016 

Servei Salut Pública Sanitat ambiental Recurs econòmic  17.000,00 13.125,00 

Salut pública Promoció de la salut Servei Salut Pública Promoció de la salut Recurs econòmic  3.125,00 3.125,00 

Acompanyament a 
l'escolaritat 

Suport al Projecte de Millora 
de l'Èxit Escolar (PMEE). 
Xarxa Artés 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Projectes 
d'acompanyament a 
l'escolaritat 

Recurs tècnic    

Salut pública SUPORT TÈCNIC EN 
MATÈRIA DE 
SEGURETATALIMENTÀRIA 
DELS ESTABLIMENTS 

Servei Salut Pública Vigilància i control 
d'establiments alimentaris 

Recurs material      

Animals de companyia TINENÇA RESPONSABLE 
D'ANIMALS 

Servei Salut Pública Animals de companyia 
(gossos i gats) 

Recurs econòmic  5.500,00 2.200,00 

Esport local: activitats 
esportives 

Tu i jo fem esport Oficina Activitats 
Esportives 

Esport per prevenir el risc 
d'exclusió 

Recurs econòmic  3.000,00 3.000,00 

 

SEGON.-  Aprovar tota la documentació tècnica de l’expedient de sol·licitud 

respectiu que s’acompanya a aquest acord. 

TERCER.- Donar compte a la Junta de Govern Local i al Ple del contingut d’aquesta 

resolució. 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 
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4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

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

assumpte en l’ordre del dia: 

4.1.- APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER L'ADHESIÓ 

DE L'AJUNTAMENT D’ARTÉS A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA 

SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que l’any 2012 es va crear la xarxa 

d’economia social arran d’una gran feina que es va fer i que va culminar l’any 2015, 

quan el mes d’octubre es va constituir aquesta xarxa per l’economia social i 

solidària, promoguda per quatre grans Ajuntaments que eren: Barcelona, Badalona, 

Sabadell i Santa Coloma de Gramenet. El grup de la CUP proposa adherir-se a 

aquesta xarxa, que des de l’octubre de 2015 està a l’espera de noves adhesions. 

L’encàrrec que va sortir de la primera trobada era una segona trobada, la qual 

tindrà lloc a Badalona per començar a treballar.  

En data 9 de novembre de 2012, el grup de la CUP vam presentar una Moció que 

també anava en aquesta línia, aprofitant que l’any 2012 era l’any internacional de 

les cooperatives, però no es va aprovar. Ara, aprofitant que ja s’ha creat aquesta 

xarxa, la tornem a presentar. La Moció diu el següent: 

1. Atès que en aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques 

de promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és 

l’hora d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor 

els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de 

l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. 

2. Atès que el fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària 

neixin per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la 

satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i 

actuïn amb compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un 

bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de 

desenvolupament territorial. 

3. Atès que en aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer 

empresa ha crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. 

A Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i 

industrials, però també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les 

empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de 

consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i 
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de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, 

finances ètiques, empre· ses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups 

de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc. 

4. Atès que molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre 

necessitats d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a 

viure en el mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i 

col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els 

beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet, 

podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; 

perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis 

locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, 

promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris. 

5. Atès que l’Ajuntament d’Artés vol potenciar aquest tipus d’economia a través del 

Projecte OMPLE. 

6. Atès que és una línia d’actuació a treballar conjuntament amb el municipi veí 

d’Avinyó (Creació del Consell de l'Economia Social i Solidària de la Vall de la 

Gavarresa). 

7. Atès que hi ha un seguit d'Ajuntaments catalans que, seguint totes aquestes 

consideracions, han manifestat la voluntat de contribuir al creixement de 

l’economia social i solidària als seus municipis i de fer-ho des del diàleg permanent 

amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns que permetin compartir 

línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 

8. Atès que l'octubre passat es va crear la Xarxa de Municipis per l'Economia Social 

i Solidària amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i coordinació. 

Per tot l'exposat anteriorment, es proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Donar suport a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada 

Internacional de Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 

23 d'octubre i formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament d’Artés a la Xarxa de Municipis 

per l’Economia Social i Solidària 

SEGON. Proporcionar un fonament jurídic per formalitzar i assegurar la 

col·laboració entre l'Ajuntament d’Artés  i l'economia social i solidària, la qual cosa 

implica garantir a llarg termini i de forma estable recursos suficients al sector, així 

com buscar mecanismes de formació continuada en aquest àmbit pels i les 

tècniques de promoció econòmica. 

TERCER. Posicionar l'economia social i solidària com el motor primer de 

desenvolupament local i d'arrelament amb la vila. Tenir la capacitat per construir 

sistemes locals a partir dels protagonistes d'activitats solidàries i sostenibles. 
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QUART. Potenciar les relacions amb les entitats de l'economia social i solidària 

mitjançant convenis, sistematitzant clàusules socials i mediambientals en la 

contractació pública 

CINQUÈ. Traslladar el present acord al comissionat d’Economia Social i Solidària de 

l’Ajuntament de Barcelona i a la Xarxa d’Economia Social i Solidària. 

Amb tot, el Ple decidirà. 

 

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

 

 

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

 

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

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

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

des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern del dia 16 de febrer de 2016. 

 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, respecte el tema del POUM, comenta que,  a 

principis d’aquest mes, va sortir una nota als mitjans de comunicació, creu que era 

de part del grup de la CUP, on es feia palès que creien important tirar endavant el 

POUM. Recorda que el seu grup voldria que hi hagi unitat entre tots els partits 

perquè es tiri endavant, però no es va quedar clar quin seria el full de ruta per 

tirar-ho endavant. 

Per una banda, recorda que hi va haver una xerrada a principis de desembre en 

què es convidava al poble a participar d’aquesta explicació del que havia de ser el 

POUM, després ens va arribar que hi havia dubtes de si havia de ser un POUM d’alta 

o baixa intensitat, o al menys aquí al Ple es reconeixia d’aquesta manera.  

En la nota de premsa també sortia el tema de si s’havia de fer d’alta o baixa 

intensitat, així com també s’informava que es faria un estudi i que amb aquest 

s’acabaria veient la realitat del municipi, què li convenia més, si un POUM d’alta 

intensitat, o bé de baixa intensitat o bé unes modificacions de les Normes 

Subsidiàries. Per això ens agradaria saber quina és la postura de l’Equip de govern 

respecte aquest tema i si realment es vol encarar l’elaboració d’un informe o bé 
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treballar a través d’alguna comissió juntament amb tots els partits, o bé com es vol 

treballar aquest tema en el futur. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que és cert que va sortir aquesta nota de 

premsa, que el van trucar dels mitjans de comunicació perquè ho havien vist a la 

web municipal o en els mitjans de comunicació del grup de la CUP i em van 

demanar diversa informació. Crec que en l’últim Ple ja vam comentar si volíem un 

POUM de més intensitat, i fins i tot en el pressupost ja vam aprovar una partida per 

treballar el POUM. Afegeix que sí, que es va parlar de fer una auditoria per saber 

quines necessitats tenia el municipi per tal de poder definir quin tipus de POUM s’ha 

de fer: si d’alta o baixa intensitat, o fins i tot s’havia parlat d’un text refós 

d’Urbanisme. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que aquest estudi anirà bastant supeditat 

al treball que es farà a través d’un recurs de Xarxa sol·licitat a Diputació que és 

l’avanç del POUM, el qual es farà tot a través d’un Pla de participació ciutadana, que 

inclou uns informes previs que plantegen varies opcions que com a artesenc es pot 

accedir per solucionar la problemàtica que es detecti. 

La xerrada del desembre, en part era més tècnica pels regidors i els agents 

municipals, per resoldre els dubtes que tinguéssim nosaltres, amb interlocució amb 

els ponents que van venir i després es va fer una xerrada que va ser oberta a 

tothom.  

Explica que està esperant que des de Diputació se’ns digui alguna cosa del recurs 

que vam demanar sobre aquest Avanç del POUM: si ens el concedeixen i quan 

començar. Es farà una comissió i s’iniciarà un pla de participació ciutadana amb els 

polítics, la gent del municipi i tothom qui vulgui, perquè entre tots detectem què 

necessita el poble, i dins les opcions que es plantegen què és el que triem. 

Va bé que es faci aquest recorregut d’un avanç del POUM, i així tindrem temps de 

demanar estudis sobre els habitatges, un recurs sobre la cartografia digital perquè 

tenim alguna cosa però està bastant malament, d’aquesta manera quedarà 

actualitzada. D’aquesta manera disposaríem de més recursos abans d’iniciar el 

procés. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si a dia d’avui només hi ha demanat 

aquest avanç de POUM i res més, si la digitalització encara no s’ha demanat. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que s’han de demanar abans de finalitzar 

el mes de març, que ara s’han demanat els recursos que s’havien de demanar 
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abans d’acabar el febrer, i ara es demanaran els recursos que acaben el 31 de 

març. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que es va fer una reunió el mes 

d’octubre amb el Diputat de l’Àrea i que hi van anar el regidor d’Urbanisme i ell. Diu 

que avui l’han trucat de Diputació per un altre tema i li han comentat que estan 

disposats a fer el treball d’auditar el POUM. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que va trucar a Diputació per parlar dels 

diferents recursos i també va parlar amb Urbanisme i Habitatge, i li van dir que 

veien bé que es fes aquesta sol·licitud per solucionar aquest tema. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si se’ls pot mantenir informats, i que 

no els arribi la informació a través de la premsa. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa comenta que només hi ha el que va sortir a la 

premsa, que els mitjans van veure una nota de premsa que en aquest cas s’havia 

fet a través del grup de la CUP. Recorda que aquest tema ja va sortir en un Ple i 

que tots els grups estaven d’acord en col·laborar perquè fos un tema consensuat. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez que la informació la van publicar arran del que es 

va parlar en el Ple, que ho van penjar en la web de la CUP, amb l’opinió del seu 

grup. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina vol fer un suggeriment i demana si es 

podrien posar més papereres al municipi, explica que tothom té la necessitat de 

llençar alguna cosa i fins i tot en algunes vegades ens hem trobat en la necessitat 

de dir-los als nens que no llencin els papers a terra, que ho facin en una paperera i 

això ens fa veure la necessitat d’ampliar el número de papereres per a una 

educació més cívica. Si volem un Artés més net, potser caldrien més papereres. 

Això no vol ser una crítica sinó un suggeriment.  

Tot i que no podem portar projectes endavant, sí que anem parlant amb les 

persones i algunes ens ha comentat això. Potser aquest tema es va parlar en 

l’última reunió del “porta a porta”, però no hi vam poder assistir. 

 

El regidor n’Enric Forcada i Valiente agraeix primer de tot el suggeriment, i comenta 

que ja ho van tractar en el porta a porta. Ja ho teníem pensat,  tot i que el no 

havíem  previst era posar més papereres, si no de redistribuir-les, perquè hi ha 



 
 

12 

llocs on no hi ha tant pas i n’hi poden haver cinc, i altres llocs, com el passeig 

Diagonal, que n’hi ha una i està al Kanal. Alhora el que estem intentant, a través de 

la brigada, és fer papereres on es puguin compartir dues fraccions com poden ser 

envasos i rebuig. Estem fent proves, posant una planxa al mig i mirant com es 

poden aguantar les bosses perquè sigui fàcil treure-les i posar-les pel servei de 

neteja viària. Es començaria a fer per les zones més cèntriques però es una cosa 

que s’ha començat a fer no fa gaire. 

 

La regidora na Fina Montañola i Cortina diu que aquesta idea de classificar la brossa 

també l’havien pensada ells. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez explica que fa uns quants dies, a la pàgina 

web de l’Ajuntament, van veure que havia arribat el 4G al municipi i que aquest fet 

podia provocar interferències en el TDT. Afegeix que han vist que el correu de 

contacte per a solventar les incidències és de Madrid. Demana com està aquest 

tema. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que també en saben ben poc, que van 

rebre una notificació on es deia que arribaria a varis municipis i Artés era un d’ells. 

En la notificació es comunicava que podien haver-hi problemes i com solucionar-los. 

L’únic que s’ha fet és traslladar això a la població. Personalment no he tingut cap 

problema, i per tant no he pogut veure com se solucionaven si n’hi havia. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, aprofitant una mica el tema del 4G, diu que 

en l’elaboració dels pressupostos van demanar la possibilitat d’incloure una partida 

per la connectivitat dels veïns de la urbanització Vista Pirineu, els quals des de fa 

temps es queixen de la precarietat en les connexions a internet. Veient això, volen 

demanar si a la urbanització Vista Pirineu també en tindran de 4G o no. Demana si 

és un tema que s’estan plantejant el de millorar la connexió a internet de la 

urbanització Vista Pirineu. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez demana si es refereix al tema del wiffi o bé al del 

4G. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez respon que ara es farà el desplegament de la 

fibra òptica al municipi, però demana si en aquests temes es pensa en els veïns que 

hi ha a la urbanització Vista Pirineu. 
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El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que a nivell de wiffi, des de l’Ajuntament 

no s’hi pot fer res, que són les empreses de comunicació les que se n’encarreguen. 

Afegeix que com Ajuntament, l’únic que poden fer és facilitar l’accés, com en el 

tema del 4G, que són les empreses qui està fent el canvi i el seu desplegament. 

Aquestes no demanen ni permís, només et diuen que si hi ha problemes t’adrecis a 

elles per solucionar-ho d’alguna manera. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que demanaran al CTTI, que és el Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, que analitzin les 

necessitats que hi ha i que ens diguin quines possibilitats tenim, ja sigui a través 

d’antena o bé del muntatge que hi ha al campanar. Farem una consulta tècnica. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez explica que el problema és que la primera línia 

de cases que donen de cara al municipi ho tenen més fàcil per encarar qualsevol 

antena al municipi, però que la resta de cases, que queden al darrera, no tenen 

aquesta possibilitat. Fins i tot hi ha algun veí que ha ofert la seva teulada per posar 

l’antena. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que faran la gestió amb el CTTI i que ja els 

informaran. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez diu que està d’acord en tot el què ha dit el regidor 

sr. Manel Parreño, però que l’Ajuntament no és propietari de res, són les empreses 

qui són les propietàries de les antenes. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que com Ajuntament s’ha d’intentar que el 

servei que es dóna al ciutadà sigui el millor. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez diu que en això està totalment d’acord. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, seguint amb els pressupostos, diu que també 

es va aprovar una partida per millorar les instal·lacions de la piscina. En aquests 

moments encara no tenen constància de com està aquest tema, si ja hi ha un plec 

de condicions, si ja hi ha una adjudicació o no, i si encara no hi ha el plec de 

condicions els agradaria participar-hi o com a mínim aportar-hi el seu parer. Creu 

que és un tema en què el temps ens demana que ens apressem.  
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El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que està igual com els ho van passar i 

que ja els va dir que si hi volien hi podien fer aportacions. Explica que ara estan 

mirant d’introduir-hi algunes millores i que ja hi van incloure el que els va comentar 

el sr. Manel Parreño. Estan esperant que els Serveis Tècnics els passin la 

quantificació de les millores però encara no tenen el Plec. Afegeix que quan li passin 

els Serveis Tècnics ja els el passaran. Afegeix que espera que en dues o tres 

setmanes es pugui aprovar per Junta de Govern i oferir-lo ja a les empreses per tal 

de començar les obres al març. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que de tota manera fins el dia 25 hi ha 

el pressupost en exposició al públic i fins llavors no es pot fer gran cosa important, 

llevat del dia a dia, ja que en aquests moments hi ha el pressupost del 2015 

prorrogat.  Llavors la intenció és aprovar-ho en la Junta de Govern del dia 2 de 

març, amb el Plec i el projecte. 

 

El regidor Marc Torras Simon, en relació a les obres del passeig de les Parres, ara 

que ja s’han finalitzat, demana si s’ha fet una valoració de com han anat les obres a 

nivell econòmic, de temps...Demana com es valora aquest model de fer obres amb 

els recursos propis. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que ha sigut molt lent, que s’han estat 

plantejant aquest model, que en aquest cas és molt difícil quantificar els costos, 

que l’únic que es podria valorar és l’últim tram que es va fer mitjançant una 

empresa i mirar quan va facturar. Afegeix que no hi ha un cost total de l’obra, que 

és un aspecte que s’han marcat com a pendent per a altres actuacions. 

Va ser una obra que es va fer amb recursos propis, material d’aquí 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet diu que tenen clar que en feines d’aquest volum 

no en tornaran a fer, que en tot cas es faran feines mes petites, que es puguin fer 

en un o dos dies.  

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que aquesta setmana van aparèixer un 

seguit de pintades per la zona del Sindicat, i demana si se sap què va passar. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que no només han aparegut aquestes 

dues pintades i que es van agafar dues persones que sembla que n’eren les 

responsables. La Policia els va prendre declaració.  
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Explica que fa dies que van darrera pintades, que hi ha més gent pintant. Diu que 

la intenció és que si es pot comprovar, es valorarà si es posa denuncia o no. En 

aquestes últimes pintades, els mateixos autors es van oferir per treure-les i ho van 

fer al mig del dia, sense amagar-se de la gent. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que ha vingut una empresa 

especialitzada per treure els graffittis, i la brigada també ha estat pintat parets on 

n’hi havia. S’ha intentat comptabilitzar totes les pintades que s’han tret per 

quantificar el cost total. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que és molt important que s’hagin agafat 

els autors, i afegeix que n’hi ha que són menors d’edat i de majors. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu, en relació al desplegament de fibra òptica, diu 

que han vist que ho ha demanat una empresa i pregunta si només ho farà una o bé 

hi haurà varies empreses. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ja hi ha una empresa que fa dies 

que va presentar el projecte de desplegament. Els Serveis Jurídics conjuntament 

amb els Serveis Tècnics i amb l’assessorament de Localred vam establir el full de 

ruta per veure amb quins criteris hem d’actuar quan una empresa demana el 

desplegament de la fibra: Estem parlant d’un Pla de desplegament que també va 

amb una declaració responsable dels treballs que es faran. Es van decidir uns 

criteris per demanar a totes les empreses. La primera en demanar-ho ha estat 

PROXIMA TELECOM NETWORKS S.L., tot i que n’hi ha una altra que va entrar 

dilluns el Pla de desplegament i està pendent que els Serveis Tècnics el revisin. Diu 

que, en principi, hi haurà dues empreses actuant.  Explica que el Pla no va lligat 

com si fos un permís d’obres perquè no és així, però aquesta declaració 

responsable substitueix el permís d’obres. Com totes les companyies de serveis, 

pagaran el 1’5 sobre la facturació que facin.  Explica que estan fent bastant ràpid el 

desplegament i des de l’Ajuntament estem contents perquè puguem tenir aquest 

servei. També estem contents que hi hagi més d’una empresa, això voldrà dir que 

hi ha una mica més de competència a l’hora d’oferir-lo als artesencs. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, respecte el bar del Centre Cívic, demana com 

està el tema del contracte, si s’ha prorrogat...perquè sembla que, fins i tot, s’havia 

comentat amb alguna entitat que podien portar el bar. 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que el 15 de febrer era la data límit, 

van parlar amb la persona que té actualment la concessió i també amb l’entitat que 

fa més ús de l’espai actualment, i per temps legals dels tràmits que s’han de fer era 

inviable treure un nou concurs en el termini, i per tant automàticament el contracte 

va quedar ampliat un any més. Afegeix que s’ha començat a treballar per aquí onze 

mesos. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana com estan les obres que s’havien 

d’iniciar ara al Centre Cívic. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que a finals de febrer o principis de març 

ja firmaran l’inici d’obres. Llavors, l’empresa ja començarà a fer tots els treballs 

previs per l’escala, i a mitjans d’abril ja començaran a fer totes les obres interiors, 

les obertures i la instal·lació de l’escala. Llavors els operaris de dins l’edifici 

treballaran de manera simultània amb els de fora, de tal manera que, a finals de 

maig, ho deixaran tot acabat. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si hi haurà afectacions per la fira. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que no, perquè entraran a mig abril. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si es podrà fer el cent per cent de tot 

el que s’havia previst: la distribució d’espais al primer pis... 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet diu que hi ha una petita modificació, que en 

comptes d’un envà se’n tirarà un altre per unir dues sales i la resta, en principi, 

quedarà tot igual: la instal·lació de radiadors, l’obertura per donar accés a 

l’escala...i s’han introduït algunes millores com pintar parets exteriors afectades per 

humitats. També s’aprofitarà per arreglar el terrat del segon per la part de fora, 

perquè no hi hagi més filtracions. 

 

 

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

acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

Llum Bruno Garcia     L’Alcalde,  

       Josep Candàliga i Freixa 


