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

DIA 28 DE GENER DE 2016 

 

Núm. de la sessió:  1/2016 

DIA: 28 de gener de 2016 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:05 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 

En Josep M. Artigas Feliu - CIU 

Sra. Llum Bruno Garcia, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

Na Mercè Simó Riba - CIU 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

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

 

2.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I 

ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE 

Es dóna compte a la Moció presentada conjuntament pels tres grups que formen 

part del Consistori: ERC – AM, CUP – PA i CIU, la qual diu el següent: 

“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets 

que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) 

entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les 

nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i 

el País Valencià).  

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les 
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al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar 

per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per 

a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats 

econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  

El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 

aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals 

per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys 

secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal 

ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal 

hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A 

més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de 

sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals 

que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el 

gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 

Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de 

l’Ebre, però no va ser atesa. 

En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 

(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els 

proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en 

cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels 

planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun 

altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses 

d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de 

l'aigua.  

Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 

nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans 

de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no 

tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació 

(embassaments). 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 

presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia 

fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió 

va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols 

per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho 

modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el 

contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de 

les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre.  
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Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur 

socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els 

seus pobles, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament d’Artés a 

l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en 

Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 

2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra 

el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 

3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així 

com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i 

altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 

cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sosteniblitat de les Terres de 

l’Ebre. 

4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 

compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, 

Aus i Hàbitats. 

4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 

Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 

Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de 

l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.” 

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

 

 

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS RESTABLIR 

ÚS D’APARCAMENT DE CARAVANES EN UN ÀMBIT DE SNU D’INTERÈS 

AGRÍCOLA TM ARTÉS (BAGES) 

Es dóna compte a la proposta presentada per la Comissió d’Urbanisme, la qual diu 

el següent: 

Vist que per aquest Ajuntament, en sessió del Ple de la Corporació del dia 20 de 

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

Vist que, practicada la corresponent exposició pública mitjançant anuncis inserits en 

el Butlletí Oficial de la Província del dia 8 de setembre de 2015, en el diari el 

Periódico del dia 4 de setembre de 2015, en la pàgina web de la Corporació i en el 

tauler d’anuncis de la Corporació del dia 4 de setembre al 19 d’octubre de 2015, 

ambdós inclosos durant el període d’un mes i que, detectada omissió en la 

documentació inclosa en el fitxer de l’anunci publicat, es va procedir a un nou 

tràmit d’informació publica mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

del dia 13 d’octubre de 2015, en el diari el Periódico del dia 8 d’octubre de 2015, en 

la pàgina web de la Corporació i en el tauler d’anuncis de la Corporació del dia 7 
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d’octubre al dia 17 de novembre de 2015, ambdós inclosos  i notificat l’anterior 

acord als propietaris dels terrenys compresos dins l’àmbit de de la modificació, es 

van presentar les al·legacions següents: 

Sr. Miquel Pujalt Manuel, en data 13.11.2015 (NRE 3221). 

Consta a l’expedient informe de l’arquitecte consultor de l’Ajuntament d’Artés el Sr. 

Pere Pajerols Casa, de data 29.12.2015, així com informe de l’advocat Julià Vives 

Valls, de data 3.01.2016,  ambdós de desestimació de les al·legacions presentades 

pel Sr. Pujalt. 

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

informes previstos a 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 (TRLU), als organismes afectats 

per raó de llurs competències sectorials i que consten a l’expedient les notificacions 

cursades. i els informes lliurats al respecte i que es concreten en els següents:  

- Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 

Barcelona, sol·licitat informe el dia 15.09.2015 (NRS 1099), rebut informe el 

dia 18.11.2015 (NRE 3263) amb caràcter favorable. 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental sol·licitat informe d’avaluació 

ambiental el dia 15.09.2015 (NRS 1099), rebut informe el dia 1.10.2015 

(NRE) amb caràcter favorable amb indicació. 

- Agència de Residus de Catalunya sol·licitat informe el dia 15.09.2015 (NRS 

1099), rebut informe el dia 26.11.2015 (NRE 001841/2015) amb caràcter 

favorable. 

- Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació sol·licitat informe el dia 15.09.2015 (NRS 

1101), rebut informe el dia 2.12.2015 (NRE 3425) amb caràcter favorable. 

Vist que l’article 85.5 del TRLUC, preveu que l’informe dels organismes afectats ha 

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

sobradament pel que fa a l’informe sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, ambdós sol·licitats el dia 

15.09.2015 (NRS 1099). 

 

Consta en l’expedient informe de la Secretaria de data 20.01.2016. 

Vist que la modificació de les figures de planejament urbanístic està subjecta a les 

mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, essent d’aplicació els 

articles 96 i següents TRLU, desplegats pels articles 117 i 118 del RLU.  
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Vista que el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació inicial i provisional del 

planejament general d’acord amb l’article 22.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l’article 52.2.c) 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 (TRLMC). El quòrum necessari per a la vàlida adopció 

dels acords és el de majoria absoluta d’acord amb l’article 47.2. ll) de la LRBRL i 

l’article 114.2. k) del TRLMC. 

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

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

següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar l’informe de les al·legacions, emès per l’arquitecte consultor de 

l’Ajuntament d’Artés el Sr. Pere Pajerols Casa, de data 29.12.2015, així com 

l’informe emès per l’advocat Julià Vives Valls, de data 3.01.2016, ambdós de 

desestimació de les al·legacions presentades pel Sr. Pujalt. 

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 

de Planejament d’Artés, redactada per l’arquitecte municipal senyor Pere Pajerols i 

Casas, consistents en: 

 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). 

 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. 

Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 

certificació dels presents acords, adjuntant-se la documentació íntegra de 

l’expedient complet en format paper, així com el text de les normes urbanístiques i 

els plànols d’informació en suport  informàtic tal i com preveu l’Ordre 

PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de 

la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de 

planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a 

la seva aprovació definitiva, als efectes de llur tramitació fins l’aprovació definitiva i 

corresponent publicació. 

Quart.- Notificar aquest acord al Sr. Miquel Pujalt Manuel fent constar que és un 
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acte de tràmit no susceptible de recurs.  

Cinquè.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord 

amb l’article 8.5.c) 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 municipal resoldrà. 

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

 

 

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS PER CANVIS 

EN LES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE: GRANGES AL TERME 

MUNICIPAL D’ARTÉS 

Es dóna compte a la proposta presentada per la Comissió d’Urbanisme, la qual diu 

el següent: 

Vist que per aquest Ajuntament, en sessió del Ple de la Corporació del dia 20 de 

maig de 2015, es van aprovar , entre d’altres, els següents acords: 

“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. 
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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.” 

Vist que, practicada la corresponent exposició pública mitjançant anuncis inserits 

en el Butlletí Oficial de la Província, de data 25/09/2015,  en el diari El Periódico, 

de data 25/09/15, en el tauler d’edictes electrònic des del dia 25/09/2015 al dia 

04/11/2015 i en el tauler d’edictes de la Corporació el dia 18/09/2015, es va 

publicar l'anunci pel qual s'exposava al públic 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, durant el termini d’un mes, i que s’ha concedit 

audiència als ajuntaments limítrofs, no s’han presentat al·legacions. 

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

reglamentaris corresponents, havent-se rebut els informes de la Gerència de 

Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona de data 

06/11/2015,  de la Direcció d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del 

Departament de Cultura de data 09/12/2015, de la Direcció General de 

Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de data 26/10/2015 i dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 20/10/2015 favorables amb 

determinades prescripcions a incloure en el text de la modificació proposada.  

Vist que l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que l’informe dels organismes afectats ha 

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

sobradament pel que fa a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’informe de 

la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre. 

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

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

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

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

perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent”. 
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Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal i l’informe de Secretaria de 

data 15/01/2016. 

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

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

següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment 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, redactada per l’arquitecte municipal senyor Pere Pajerols i Casas. 

Segon.- Trametre per triplicat exemplar la modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de planejament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 

Central per a la seva aprovació definitiva. 

No obstant, el Ple municipal resoldrà. 

La Ple, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 

 

 

5.- APROVACIÓ APORTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DEL FONS DE COOPERACIÓ 

LOCAL DE CATALUNYA 2013-2014 

A continuació es dóna compte de la següent proposta presentada per l’Alcaldia: 

“ANTECEDENTS DE FET 

Vista la resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, publicada al DOGC número 6622 

de 14/05/2014 de la dotació complementària al Fons de Cooperació Local de 

Catalunya, per l’any 2013.  

Aquesta participació va destinada a la prestació de serveis supramunicipal, l’import 

d’aquest capítol en aquest municipi és de 4.492,79 €, i té com a finalitat sufragar 

les despeses derivades de les activitats o inversions supramunicipals. L’ajuntament 

la pot destinar, en la seva totalitat o en part, a una o diverses entitats 

supramunicipals en les quals participa. 

Vista la resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, publicada al DOGC 6634 de 

30/05/2014, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els 

interessos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya 

per l’any 2014. 

Aquesta participació va destinada a la prestació de serveis supramunicipal, l’import 

d’aquest capítol en aquest municipi és de 4.544,18€, i té com a finalitat sufragar les 

despeses derivades de les activitats o inversions supramunicipals. L’ajuntament la 

pot destinar, en la seva totalitat o en part, a una o diverses entitats 

supramunicipals en les quals participa. 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- DESTINAR els 4.492,79€, import per a la prestació supramunicipal de 

serveis 2013, de la participació en els ingressos de la Generalitat, que correspon al 

municipi d’Artés, a la següent entitat supramunicipal: 

ENTITAT 

SUPRAMUNICIPAL 
ACTUACIÓ QUANTIA 

Consell Comarcal del Bages 
Fons supramunicipal 

2013 
4.492,79€ 

Segon.- DESTINAR els 4.544,18€, import per a la prestació supramunicipal de 

serveis 2014, de la participació en els ingressos de la Generalitat, que correspon al 

municipi d’Artés, a la següent entitat supramunicipal: 

ENTITAT SUPRAMUNICIPAL ACTUACIÓ QUANTIA 

Consell Comarcal del Bages 
Fons supramunicipal 

2014 
4.544,18€ 

Segon.- TRAMETRE un certificat de l’acord a les entitats beneficiades. 

Tercer.- JUSTIFICAR davant la Direcció General d’Administració Local aquesta 

transferència mitjançant certificat de la intervenció municipal” 

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

 

 

6.- DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA REAL DECRET 635/2014 

Es dóna compte de l’Informe emès per la Interventora de l’Ajuntament, que diu el 

següent: 

L’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

en concordança amb l’establert en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 

635/2014, de 25 de juliol, estableix l’obligatorietat de remetre la informació d’acord 

amb la metodologia de càlcul a l’interventor de l’Ajuntament.  

S’informa: 

DEL QUART TRIMESTRE DE 2016 

Que de les dades comptables a data 22 de gener de 2016, i del llistat adjunt, se’n 

desprèn: 

Ràtio d’operacions pagades: 37,04 dies 

Import Operacions pagades: 878.846,84 euros 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: -14,28 dies 

Import d’operacions pendents de pagament: 167.724,56 euros 
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Període Mitjà de Pagament de l’Entitat: 28,82 dies 

S’adjunta annex 1 amb documentació del 4t trimestre. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’esmentat informe. 

 

 

7.- DONAR COMPTE INFORME DE COMPLIMENT DE TERMINIS DE 

PAGAMENTS LLEI 15/2010 

Es dóna compte de l’Informe emès per la Interventora de l’Ajuntament que diu el 

següent: 

La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

afecta als terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les 

administracions públiques als seus proveïdors. 

Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 són 55 dies del 

7/07/2010 a 31/12/2010, 50 dies del 1/01/2011 fins el 31/12/2011 i 40 dies del 

1/01/2012 al 31/12/2012 i 30 dies a partir de l’1/01/2013. 

 

L’art.4 de la llei 15/2010, com a mecanisme de transparència en el compliment dels 

terminis de pagament establerts per la llei s’estableix que es retran informes 

periòdics al Ple per part de la Tresoreria municipal, o en el seu defecte per la 

Intervenció, amb caràcter trimestral que hauran d’incloure necessàriament el 

número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint 

els terminis i aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia 

i Hisenda. 

En compliment al que disposa la  Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 

S’informa: 

DEL QUART TRIMESTRE DE 2015 

Que de les dades comptables a data 22 de gener de 2016, i del llistat adjunt, se’n 

desprèn: 

Import pendent de pagament  a 31/12/15: 167.135,43 € núm. Operacions: 

165 

El període mig de pagament (PMP) dels efectuats en el trimestre, que indica el 

número de dies promig en què s’han realitzat els pagaments, s’ha situat durant el 

quart trimestre en 65,90 dies. 
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El període mig del pendent de pagament (PMPP) al final del quart trimestre, que 

indica el número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendents de 

pagament al final del trimestre, s’ha situat durant en 15,47 dies. 

S’adjunta annex 1 amb documentació del 4t trimestre. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’esmentat informe. 

 

 

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I LA PLANTILLA 

DEL PERSONAL 2016 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el 

següent: 

Format el pressupost general d’ aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2016, 

així com també les seves bases d’ execució i la plantilla de personal comprensiva de 

tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els articles 164 a 169 del 

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, i l’article 18 al 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril, pel qual 

es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/88. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de l’exercici 2016 corresponent a 

l’Ajuntament d’Artés i les seves bases d’execució, un pressupost quin resum per 

capítols és el següent: 

PRESSUPOST DE DESPESES  PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Capítol I. Despesa de 

personal 

2.100.462,97 € 

 

Capítol I. Impostos 

directes 

2.194.800,00 € 

Capítol II. Despesa en 

béns i serveis 

2.111.094,80 € 

 

Capítol II. Impostos 

indirectes 

10.000,00 € 

Capítol III. Despesa 

financera 

7.500,00 € 

 

Capítol III. Taxes i 

altres ingressos 

1.060.600,00 € 

Capítol IV. 

Transferències corrents 

173.243,00 € 

 

Capítol IV. 

Transferències corrents 

1.514.813,58 € 

Capítol VI. Inversions 

reals 

581.212,81 € 

 

Capítol V. Ingressos 

patrimonials 

18.300,00 € 

Capítol VII. 

Transferències de 

capital 

0,00 € 

 

Capítol VI. Alienacions 

reals 

0,00 € 

Capítol VIII. Actius 

financers 

0,00 € 

 

Capítol VII. 

Transferències de 

0,00 € 
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capital 

Capítol IX. Passius 

financers 

0,00 € 

 

Capítol IX. Passius 

financers 

175.000,00 € 

TOTAL DESPESA 4.973.513,58 €  TOTAL INGRESSOS 4.973.513,58 € 

SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de la 

Corporació que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris de carrera, 

al personal eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost per a l’exercici 

2016 i que és la següent: 

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ 

A) Funcionaris de Carrera 

Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 

1 Secretari – A1 

1 Interventor (vacant) – A1 (agrupada amb Navarcles coberta interinament) 

1.- Escala d'Administració General 

1.1 Subescala Administrativa 

3 Administratiu – C1(1 vacant) 

2.- Escala d'Administració Especial 

2.1 Subescala Serveis Tècnics 

1 Tècnic superior: Arquitecte- A1 a temps parcial (vacant) 

1 Tècnic superior: Enginyer- A1 a temps parcial (vacant) 

1 Tècnic mig: Arquitecte tècnic aparellador- A2 a temps parcial (vacant) 

2.2 Subescala Serveis Especials 

2.2.1 Classe Policia Local i els seus Vigilants 

 1 Caporal de Policia local – C2 

 7 agents de policia local (5 vacants) – C2 

B) Personal laboral 

De caràcter permanent 

1 Encarregat Brigada de manteniment – C2 

2 Oficial de 1era categoria de la brigada de manteniment (1 vacant) – C2 

1 Administratiu – C1 

4 Auxiliar Administratiu (2 vacants) – C2 

4 Peó manteniment (4 vacants) - E 

1 Auxiliar biblioteca (vacant) – C1  

1 Treballadora Social (vacant) – A2 

1 Educadora Social (vacant) – A2 

1 Insertora Laboral (Vacant) – A2 

2 netejadores edificis municipals (1 vacant) - E 

1 Conserge Escola Pública Dr. Ferrer (vacant) - E 
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De caràcter temporal 

3 Socorristes Piscina - E 

2 Taquilleres Piscina - E 

2 Treballadores familiars – E   

16 Professors de música (15 a temps parcial) – C1  

8 Educadores infantils Escola Bressol – C1 

3 Auxiliar Escola Bressol (2 a temps parcial) – C2 

1 Netejadora edificis municipals - E 

1 Tècnic cultura i joventut – C1 

1 Dinamitzador – C2 

1 Auxiliar administratiu Escola de Música a temps parcial – C2 

1 Auxiliar administratiu a temps parcial – C2 

C) Personal eventual de confiança 

1 tècnic de suport a regidories (a temps parcial) (vacant) 

TERCER.- EXPOSAR al públic, tant el pressupost com la plantilla, mitjançant 

inserció del corresponent anunci al B.O.P i al tauler d’edictes de l’Ajuntament 

durant el termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar 

i presentar-hi reclamacions, que hauran de ser resoltes pel Ple. Transcorregut 

aquest termini sense haver-hi presentat reclamacions, aquest acord esdevindrà 

automàticament definitiu, sense necessitat d’adopció de cap nou acord corporatiu. 

QUART.- TRAMETRE un exemplar de l’expedient de Pressupost a l’Administració 

de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

CINQUÈ.- TRAMETRE còpies de la plantilla a l'Administració de l'Estat i al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 

Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 

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

 

A continuació el regidor d’Hisenda explica la proposta presentada: 

La previsió d’ingressos i despeses per l’any 2016 ascendeix a gairebé 5.000.000€ 

(4.973.513,58€), el què suposa un augment del 3,21% respecte a l'exercici 

anterior. En trets generals, és un pressupost auster, distribuït sobretot en petites 

inversions i en polítiques adreçades a les persones. 

INGRESSOS: 

-CAPÍTOL  1 (IMPOSTOS DIRECTES): 

Es preveu recaptar  una mica més de 150.000€ més que la previsió de l’any 2015. 

Cal considerar alguns aspectes d’aquests ingressos: 
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Pel que fa a l’Impost sobre els Béns Immobles, es preveu un descens de la 

recaptació de més de 40.000€ (tot i l l’augment en el tipus impositiu i d’aplicar un 

gravamen superior per als cadastres que tinguin un ús industrial).  

La previsió de l’impost de I ‘Increment del Valor dels Terrenys Urbans (conegut com 

Plusvàlua) ens augmenta 15.000€ (el 2015 va augmentar considerablement) i 

l’Impost sobre Activitats Econòmiques    aportarà 25.000€ més a les arques 

municipals degut també a l’augment en el tipus impositiu aprovats en les 

ordenances fiscals. Resumint, els impostos queden bastant compensats entre ells. 

-CAPÍTOL  3 (TAXES I ALTRES INGRESSOS): 

Es preveu un augment d’aquests ingressos de gairebé 40.000€. Principalment és 

degut al nombre d’alumnes de l’Escola de Música i de l’Escola Bressol i l’augment de 

l’assistència a les activitats culturals (com a succeït al 2015). 

-CAPÍTOL  4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS): 

Són les subvencions que rebem i augmenta també un 9,87%. Destaquem, per 

exemple, que augmenta en 45.000€ l’aportació de l’Agencia de Residus. 

El pressupost s’ha fet en funció de les subvencions rebudes els últims 3 anys. 

-CAPÍTOL  9 (PASSIUS FINANCERS): 

Preveu la concertació d’una operació de crèdit de caixa de la Diputació  de 

175.000€ per cofinançar les inversions de la compra d’un camió per a la brigada 

municipal, per finalitzar la consolidació del Torrent  i per remodelar la zona verda 

de la piscina. 

DESPESES: 

-CAPÍTOL  1 (DESPESES DE PERSONAL):  

És el capítol que augmenta més proporcionalment ja que passa de  essent el seu 

import global de 2.100.462,97€, experimentant un increment del 6,75% respecte al 

consignat en el pressupost de l'exercici anterior, explicat per: 

Del canvi en la forma de pagament als polítics, passant d’indemnitzacions per 

assistència a Ple o Junta de Govern a sou i la seguretat social corresponent. La 

previsió de les substitucions dels policies, vacances i assistència al curs de policia 

de 9 mesos de durada. Per Llei s’augmenta un 1% el salari del personal (uns 

20.000€, que restava congelat des del 2010) i també pagarem el que quedava 

pendent de pagar de la paga extra del 2012 ( uns 72.000€). També s’incorporen 

part dels tècnics de l’àrea d’urbanisme, que fins ara tenien una relació de caràcter 

professional amb l’ajuntament, dins de la plantilla. 

-CAPÍTOL 2 (DESPESES PER BÉNS I SERVEIS I TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS):  

Hem optat per augmentar considerablement la partida d’ ESTUDIS I TREBALLS 

TÈCNICS (l’hem doblat) ja que la intenció és elaborar un seguit d’estudis sobre 
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possibles inversions. Així aquest any podrem quantificar, prioritzar  i temporalitzar 

les inversions que farem durant la legislatura. Dins d’aquest seguit de projectes, 

s’estudiarà el projecte de la viabilitat de la municipalització del servei 

d’enterraments i el del tanatori municipal.  

Augment l’àrea de Promoció econòmica ja que volem potenciar de nou el projecte 

OMPLE (la Oficina Municipal de Projecció Laboral i Empresarial, que recordem que 

vol, entre d’altres, donar suport al teixit empresarial local, promoure l’economia 

social i cooperativa i impulsar l’emprenedoria). Així volem prioritzar la recuperació 

econòmica. 

També augmentem la partida de Polítiques d’Habitatge (passa de 5.000€ a 

15.000€) ja que per a nosaltres és primordial intentar garantir que tothom pugui 

viure en un habitatge digne. 

Hem creat una partida nova per a preveure la possible compra de material de 

jardineria en cas de que al juliol passem a portar aquest servei internament (que és 

la nostra intenció), de 6.000€. 

La partida de participació ciutadana augmenta de 2.500€ a 10.000, ja que volem 

potenciar que les decisions siguin col·lectives amb la població. 

-CAPÍTOL 4 (TRANSFERÈNCIES, CONVENIS I SUBVENCIONS): 

Només destacar que hem creat la partida de la Revolta dels Burots amb 5.000€, 

que serà ampliable segons les necessitats de la comissió que la gestioni. 

-CAPÍTOL 6 (INVERSIONS REALS): 

S'han consignat en l'estat de despeses del pressupost de inversions reals per un 

import de 581.212,81 euros, finançades amb operacions de crèdit a llarg termini 

(175.000 euros), i amb recursos propis (406.212,81euros). Els crèdits 

pressupostaris per a inversions reals suposen l’11,69% del total del pressupost. 

 En general, no farem en aquest exercici gaires grans inversions, com ja hem 

explicat al capítol 4, i és per això que es redueix aquest capítol en 188.787€ € (un  

24,52%) Algunes de les que tenim intenció de fer són: 

Mantenim la partida d’expropiacions, tot i que ara més reduïda, per a avançar en 

l’endreça urbanística del municipi, pendents d’executar des del 87, i volem que 

aquest procés continuï durant tota la legislatura. Esperem l’entesa i recolzament 

per part de l’oposició, en aquesta fita. 

També encarem un altre procés, que s’arrossega de fa temps: la urbanització del 

Pla Parcial S-3, dels Roquinyons. L’Ajuntament, degut al sistema de compensació 

amb què es va plantejar el projecte al seu inici, haurà de fer d’intermediari entre 

els pagaments entre propietaris, generats per les primeres reparcel·lacions que es 

van fer. 
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Haurem de pagar nosaltres els diners als propietaris que van cedir terrenys, i 

encarregar-nos de cobrar dels que en van obtenir. Només farem d’intermediaris, no 

obtindrem cap benefici, ans al contrari, deixarem d’ingressar tots els diners dels 

propietaris que no paguin. De moment hi ha una partida de 10.000€, però es 

preveu utilitzar part del romanent per engruixir-la. 

Altres inversions que estan pressupostades són la caldera de l’ajuntament, fer unes 

pistes de pàdel, idea sorgida d’un procés participatiu, comprar un camió per a la 

brigada municipal, finalitzar la consolidació del Torrent, obres a l’escola Dr Ferrer i a 

l’escola Bressol, acabar la Consolidació de la 1a fase de la connectivitat del Nucli 

Antic o remodelar la gespa, el rec i la substitució d’alguns arbres de la piscina. 

També cal dir que la partida de la Nau per la brigada és de 0€, ja que el propòsit és 

decidir que es fa quan aquest any, i l’any que ve iniciar el projecte. 

També S’ha creat una partida de 5.375€ per a l’elaboració de Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal. 

-CAPÍTOL 9 (DEUTE PÚBLIC):  

Ja no tenim cap crèdit a retornar (el 2015 vam pagar 66.666,70€ i vam amortitzar 

tots els crèdits), així doncs que partim aquest any sense deute. 

 

-Seguidament, el regidor en Roger Genescà i Campí fa les següents manifestacions: 

En primer lloc agraeix a l’Alcalde i als treballadors de l’Ajuntament l’elaboració 

d’uns pressupostos que ja saben que a vegades no són fàcils de quadrar, i en 

especial agraeix la feina a la Secretària i a la Interventora, que han arribat fa pocs 

dies i s’han trobat uns pressupostos sobre la taula, amb tot el que això implica. 

Saben que això suposa un sobreesforç que volen agrair des de l’oposició. 

Segueix explicant que els pressupostos que s’han aprovaran en aquest Ple es veuen 

clarament condicionats, com en els darrers exercicis, per un context de recessió i 

això fa que en gran mesura es noti una forta contenció, cosa que també considera 

bona en el sentit que no es disparen les despeses. 

Tot i així, pensen que els pressupostos són la millor eina per repartir de la millor 

manera possible els ingressos de l’Ajuntament, i per això, més enllà de destinar els 

diners en el manteniment ordinari de l’estructura municipal que ja s’ha comentat, 

cal destinar diners en aspectes més crítics a nivell de població. A l’entendre del seu 

grup caldria esmerçar esforços en combatre la desigualtat social i fer front a la forta 

crisi que pateixen en diferent mesura els artesencs i artesenques. Creuen que 

també és necessari, però, invertir en aquelles accions que tenen per objectiu la 

creació de major benestar, i que això també depèn del contracte laboral de qualitat 

i la reducció de l’atur. Recorda que, en aquest sentit, ja fa tres mesos que van 

demanar una reunió per fer arribar les seves propostes, que ho van fer aquí, en el 
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Ple, i consideren que la resposta del grup de la CUP, encarregada de fer els 

pressupostos no ha estat la que haurien desitjat, ja que no hi ha hagut quasi temps 

per negociar. Esperen que aquest fet hagi sigut fruit de la inexperiència i que, de 

cara l’any vinent, les seves propostes puguin ser considerades. 

De fet, afegeix, creuen que han mostrat repetidament el que ja van dir a principi de 

la legislatura, que estan oberts a col·laborar amb el govern al màxim que puguin.  

Afegeix que el seu grup no descarta que, en el futur, hi hagi una nova proposta de 

govern més inclusiva, ja que no es pot descartar cap escenari, perquè la voluntat 

que mou a tots els grups és la del bé comú. Ells volen ser partícips de tot el que es 

fa al municipi. Però també saben també que tot i que ells ho vulguin, qui decideix 

sobre aquest aspecte és l’equip de govern, i especialment l’Alcalde. 

Finalment, desitgen que aquests pressupostos es puguin anar modificant i incloent 

les petites propostes que hem fet, i que creuen que serien bones per Artés. 

Per tot això, el vot del seu grup municipal serà l’abstenció. 

 

-El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que no està d’acord amb els comentaris 

que s’han fet, però que espera que en els pròxims pressupostos hi hagi més entesa. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa agraeix el vot de confiança del grup de 

l’oposició i manifesta que continuaran treballant i, si poden, incorporaran algunes 

de les aportacions de l’oposició, tal com ha dit el regidor d’Hisenda. 

 

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 i en Josep M. Artigas Feliu. 

 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 
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10.- 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 20 de gener de 2016. 

 

11.- PRECS I PREGUNTES 

- El regidor en Roger Genescà Campí demana si els poden explicar com surten les 

analítiques d’aigua, i si la millora de l’aigua en calç i altres ja s’ha estabilitzat. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que en l’última Junta de Govern es van 

aprovar analítiques però el que sí que no pot dir ara són els paràmetres exactes, 

però sí que us podem dir que s’ha millorat la qualitat respecte la que teníem abans. 

Encara que l’aigua es barregi, tenim, més o menys, la mateixa qualitat que té 

Avinyó, que està fent servir el mateix sistema que nosaltres, i varia molt poc de 

l’aigua de Manresa. Pròximament penjarem l’analítica al web. 

Estem contents amb els comentaris de la població, ja que en principi són bons. 

També s’han d’anar introduint nous hàbits perquè encara molts habitants compren 

l’aigua embotellada perquè sembla que la de l’aixeta surti dolenta. Vull demanar 

que la gent no tingui por de beure aquesta aigua perquè es bona, nosaltres 

intentarem fer alguna campanya des de medi ambient perquè la gent d’Artés 

gaudeixi de l’aigua que ara tenim. 

 

-El regidor en Roger Genescà Campí, en relació als passos de vianants del c/ 

Rocafort amb la ctra. de Sallent, diu que n’hi ha dos que estan molt a prop i que 

potser caldria eliminar el pas que està més a prop del c/ Rocafort, pel fet que 

l’STOP i el pas de vianants estan a tocar. Demana si estan considerant aquesta 

opció. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que per normativa els passos de 

vianants correctes són els que són més a prop del c/ Rocafort i que, llavors, el que 

potser haurien de treure era el que està més endins. Tot i així, aquest últim pas 

s’ha deixat perquè des de la Diputació s’està fent un seguiment d’aquesta zona, ja 

que consideraven que, potser, fins i tot, el pas de vianants s’havia de fer encara 

més acostat al c/Rocafort. Finalment, recorda que aquest tema el porta Diputació. 
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-El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que va parlar amb el cap quan va rebre 

queixes dels botiguers d’aquella zona. Vaig explicar als comerciants que no es podia 

treure, i de moment ens va semblar no treure l’altre per la gent que el veia més 

segur i tornar demanar a la Diputació si podien treure el nou i mantenir el vell. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que fa unes dues setmanes que ens 

van comentar que encara ho estan analitzant, i estan esperant una resposta. 

 

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

polígon, si ja hi ha alguna empresa que en gaudeixi o encara no. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que li sembla que l’empresa Aneto ja té la 

connexió feta, el que no pot dir és si els accessos estan ja en funcionament, afegeix 

que al principi hi van haver unes incidències però que es van reparar i ara ja estan 

resoltes. Diu que si no funciona, deu estar molt a punt de fer-ho. 

 

-El regidor en Roger Genescà Campí diu que li han dit que la fibra òptica també es 

vol estendre al poble i demana si l’Ajuntament n’està al cas. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que hi ha dues propostes. 

 

-El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que al polígon hi ha l’empresa Indecasa 

que també està molt interessada en tenir-ne. Segueix explicant que pel que fa a la 

fibra òptica al poble hi ha dues empreses molt interessades, que l’equip de govern 

té el projecte sobre la taula i han de mirar legalment quines vies s’hauran 

d’utilitzar. 

Explica que si passen per les façanes, ho podran fer sense informar-ho al Ple, i 

tenen constància que una de les empreses ja ha començat a passar-ho pel 

c/Manresa.  

 

-El regidor en Roger Genescà Campí demana si els poden explicar el que tenen 

sobre la taula. 

 

-El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que quan sàpiguen com s’ha de fer 

legalment, ja els ho faran saber. 

 

-El regidor en Josep M. Artigas Feliu exposa que en els plens de novembre i 

desembre va reclamar una resposta a la seva petició de realització d’un informe 
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tècnic sobre la seguretat de la Sala 2 de Gener. Afegeix que després de tres mesos 

encara no ha tingut resposta. 

 

-El regidor n’Òscar Vilarassau explica que la setmana anterior es va fer una 

valoració de riscos laborals, o sigui dels riscos que es poden donar a la feina en 

aquell edifici, i aquesta setmana també hi va anar l’enginyer tècnic per valorar tres 

punts: la instal·lació d’un teló per evitar que la gent s’acosti massa a la vora de 

l’escenari, millorar el tema de la il·luminació pel que fa als laterals de l’escala i tot 

el tema d’interruptors, etc. 

Finalment, el tema de les baranes, que no només se n’han de col·locar a l’escala 

que baixa de l’escenari, sinó que també es va trobar que en feien falta en altres 

escales. 

Explica que es farà un estudi de tot plegat i s’anirà instal·lant tot allò que manca. 

Afegeix que s’ha d’intentar d’evitar qualsevol incident a tot l’edifici. 

 

-El regidor n’Enric Forcada Valiente afegeix que, aprofitant que hi havia el tècnic de 

riscos laborals, van mirar tots els espais del Complex: Biblioteca, Escola de Música i 

Sala 2 de Gener. Diu que el tècnic farà un informe amb totes les mancances, la 

majoria de les quals eren rètols indicatius i s’aniran col·locant i millorant. Per 

acabar diu que, si vol, li faran arribar l’informe quan el tinguin. 

 

-El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que sí. 

 

 

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

acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

Llum Bruno Garcia     Josep Candàliga i Freixa 

 

 

 


