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

DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2016 

 

 

Núm. de la sessió:  11/2016 

DIA: 17 de novembre de 2016 

HORARI: De les 21:00 h a les 21:55 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. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 

El Ple, per unanimitat, aprova les actes de les sessions anteriors. 

 

 

2.- ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

2.1 APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS 

CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS 

RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA 
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Abans de continuar la Secretària fa el següent advertiment:  

“Com a Secretària municipal em veig en l’obligació legal de fer un advertiment previ 

a l’adopció del següent acord, a la vista del que disposa la sentència 259/2015, de 

2 de desembre de 2015, del Tribunal Constitucional “Inpugnación de disposiciones 

autonómicas 6330-2015” Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la 

Resolución del Parlament de Catalunya 1/XI de 9 de novembre de 2015, publicada 

al BOE del 12 de gener de 2016. 

A l’Auto 141/2016 de 19 de juliol que estima l’incident d’execució de la sentència 

STC 259/2015, publicat al BOE el 15 d’agost de 2016 i l’Auto 170/2016 de 6 

d’octubre de 2016, d’impugnación de disposiciones autonómicas 6.330-2015, 

publicat al BOE de 15 de novembre de 2016.” 

Presenta la Moció el grup d’ERC, a la qual s’adhereix el grup de CIU, que diu el 

següent: 

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar 

una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 

independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que 

li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de 

Catalunya. 

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que 

viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge 

d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar 

resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a 

decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit 

concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model 

d’estat. 

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem 

estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les 

representen. 

En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat 

la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma 

inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la 

democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per 

qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret 

a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes 

sobre la independència del nostre país. 

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 

independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, 

des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el 

seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions 
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estan patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que 

instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius. 

Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents ACORDS 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Artés a la resolució del Parlament de 

Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, 

com a molt tard, el setembre de 2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre 

municipi de forma coordinada amb l’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA, en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. 

Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les 

entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política. 

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 

haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 

independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions 

polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 

institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 

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

presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 

Independència. 

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

 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

3.1 APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 

D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE 

RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA 

 

Es dóna lectura al Dictamen presentat per la Comissió de Serveis Centrals que diu 

el següent: 

Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament d’Artés per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT 

de Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. 

Atès que el conveni té per objecte regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament 

a la xarxa RESCAT, creada pel Departament d’Interior de la Generalitat de 

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Artés per a l’adhesió de l’Ajuntament a la 

xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya, 

d’acord amb la minuta adjunta. 

Segon.- Facultar el sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 

a l’efectivitat d’aquest acord. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya. 

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

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

 

 

3.2 DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT RD 635/2014 I LLEI 15/2010 

 

A continuació es dóna compte dels informes emesos per la Interventora en data 28 

d’octubre de 2016, els quals diuen el següent: 

INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL 

SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 

OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER 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  

 

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. 
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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 TERCER TRIMESTRE DE 2016 

Que de les dades comptables a data 25 d’OCTUBRE de 2016, i del llistat adjunt, 

se’n desprèn: 

Import pendent de pagament  a 30/09/16: 280.668,27 € núm. Operacions: 

207 

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 

tercer trimestre en 29,21 dies. 

El període mig del pendent de pagament (PMPP) al final del tercer 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 10,85 dies. 

S’adjunta annex 1 amb documentació del 3r. trimestre 

 

INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL 

SOBRE EL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 

635/2014, DE 25 DE JULIOL  

 

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 TERCER TRIMESTRE DE 2016 

Que de les dades comptables a data 25 d’OCTUBRE de 2016, i del llistat adjunt, 

se’n desprèn: 

Ràtio d’operacions pagades: -1,18 dies 

Import Operacions pagades: 610.360,11 euros 

Ràtio d’operacions pendents de pagament:  -15,65 dies 

Import d’operacions pendents de pagament: 284.618,52 euros 

Període Mitjà de Pagament de l’Entitat: -5,78 dies 

S’adjunta annex 1 amb documentació del 3r. trimestre. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels anteriors informes. 
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3.3 APROVACIÓ MOCIÓ PER DECLARAR ARTÉS COM A MUNICIPI OPOSAT 

AL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIONS ENTRE LA UNIÓ 

EUROPEA I ELS ESTATS UNITS D'AMÈRICA (TTIP), AL TRACTAT DE LLIURE 

COMERÇ DE LA UE AMB CANADÀ (CETA) I A L'ACORD MULTILATERAL PER A 

LA COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS (TISA) 

 

Es dóna compte de la Moció presentada per la CUP Artés que diu el següent: 

El grup municipal Candidatura d'Unitat Popular d’Artés presenta, per a la seva 

discussió i aprovació, la moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a 

l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), i d'altres 

iniciatives relacionades d'acord amb la següent fonamentació, com ja han 

aprovat els ajuntaments de Barcelona, Blanes, Girona, El Prat de Llobregat, 

Gavà, El Vendrell, Les Franqueses del Vallès, Manresa, Montcada i Reixac, 

Polinyà, Rubí, Sant Pere de Vilamajor, Santa Coloma de Gramenet, Tordera, 

Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar entre d'altres. 

La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant en secret, amb un 

intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 

representants polítics un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que 

representa un seriós perill per a la democràcia, prioritzant l'interès comercial dels 

inversors i empreses transnacionals davant de l'interès general. 

Aquesta «liberalització de les relacions comercials EUA-UE», tal com està 

concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és 

a dir, de les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com 

el consum, el treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limitarien els 

beneficis de les corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al «principi de 

precaució», que a Europa domina la legislació sobre alimentació i els drets al 

consum europeus. 

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de 

prestació dels mateixos a les empreses transnacionals, posa en perill els serveis i 

les compres públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les 

institucions electes per administrar lliurement les seves comunitats locals i 

promocionar l'economia i les iniciatives locals. 

S'inclou en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de 

presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els estats, un «tribunal» 

d'arbitratge serà qui s'encarregarà de resoldre'ls:   l'anomenat 

«Inversor-State Dispute Setlement» (ISDS). Aquest òrgan tindrà competència 

per establir compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per 

l'aplicació de mesures que puguin reduir els seus beneficis presents o futurs. 
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L'estat no podrà recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans 

d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. Aquest tipus de mecanismes 

ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: 

sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a 

Argentina per impostos sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a 

Alemanya per la seva política energètica a Eslovàquia per paralitzar 

privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo tribunal 

format per defensors dels interessos de les empreses, no defensor de la llei i la 

pròpia democràcia. 

Així mateix el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell 

de Cooperació  Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries 

relatives al que estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials 

per influir i modificar en el seu benefici la nostra legislació fins i tot abans que 

s'engeguin. 

D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altre 

consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, estatal, autonòmica 

o local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals 

restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de 

l'inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat 

als poders locals per subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les 

seves poblacions, atenent a polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i 

social local. 

L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'estat espanyol, a l'ofensiva del 

govern estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de «Llei de 

Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local» pretén tres objectius 

bàsics: 

- Restringir l'autonomia local. 

- La supressió de competències i serveis públics locals. 

- La privatització total dels serveis municipals. 

El TTIP, afectarà a la població, a part de l'administració local tal i com s'explicava 

en els anteriors paràgrafs, altres àmbits: 

- Agricultura i consum. Suposarà una rebaixa en la qualitat de l'alimentació. Es 

pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments transgènics 

(OGM), la carn de vedella i porcs tractats hormonalment amb químics nocius per 

a la salut humana i fins hi tot cancerígens. A més, es vol regular la reducció o 

eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als agricultors europeus a una 

competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions 

agroindustrials americanes. És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària. 

- Drets laborals i política social. Es busca unificar criteris laborals amb un 

país, EEUU, en el que la cobertura mèdica és opcional en els contractes laborals, 
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en el que les despeses mèdiques és la primera causa de fallida econòmica 

familiar i en el que les vacances pagades no són un dret laboral de totes les 

treballadores. En aquesta matèria la «harmonització» reglamentària passa per 

malmenar en extrem el «model social i de dret laboral europeu» i equiparar-la 

amb la nord-americana, molt més precària i, en alguns casos, inexistent. Els EUA 

no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de 

l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la 

llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva, i si es signa el TTIP a la UE 

passaríem a estar al mateix nivell. 

- Desprotecció mediambiental. Percepció de la natura exclusivament com una 

font de recursos i no com un escenari  de  respecte  i  convivència.  Eliminar  

algunes  normes  i  regulacions  en  nom  de  la  pretesa 

«harmonització» d'estàndards, és a dir, desregular més els mercats. Està en 

perill el principi de precaució europeu, clau per a la política europea 

mediambiental, amb greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les 

persones i el medi ambient. D'aquesta forma es facilitarien pràctiques com 

l'extracció d'hidrocarburs mitjançant fractura hidràulica (fracking). 

- Privatització de la sanitat i la salut. Convertir la sanitat en un recurs només 

a l'abast de les famílies amb més recursos econòmics, massificar l'atenció més 

bàsica i eliminar el concepte d'atenció sanitària universal. Les negociacions van 

en el sentit d'obrir la contractació pública a l'engròs de serveis de salut a la 

inversió privada i a la competència estrangera. A més a més incrementaran els 

preus de les medicines i els serveis de salut, fent-los menys assequibles a la 

ciutadania. 

- Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual 

sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui 

l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria  perjudicar seriosament a la 

indústria del cinema i a la cultura en general. 

- Acords comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords 

comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força 

impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria 

suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i 

més obres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a 

la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del comerç global per 

enfortir millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la 

protecció del medi ambient. 

  Per tot això, el grup municipal proposem adoptar els següents acords: 

ACORDS: 

Primer.- Declarar Artés com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de 

Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica (TTIP), al 
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tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l'Acord Multilateral per a 

la Comercialització de Serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a 

la solidaritat i redistribució social. 

 Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol:  

- el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic 

dels anomenats serveis socialment útils. 

- la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu 

lloc una nova normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local. 

Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les 

negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de 

Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la 

liberalització i Privatització de Serveis Públics ). 

Quart.- Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que: 

- No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat 

d'inversions i siguin eliminades dels tractats actualment en vigor. 

- Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la 

intervenció de les empreses transnacionals en les regulacions comercials 

que afectin els drets de la ciutadania. 

- Que no es ratifiqui cap tractat que inclogui mecanismes entre inversors i 

la Unió Europea o els seus estats membres que excloguin els 

procediments i òrgans judicials ordinaris o qualsevol altra disposició que 

pugui comprometre els serveis socials, serveis públics, i els 

subministraments bàsics. 

- Així mateix sol·licitar al Govern de l’Estat que la informació disponible 

sobre qualsevol proposta d’acord comercial supranacional es faciliti als 

diputats del Parlament de Catalunya com es fa en altres països, habilitant 

els mecanismes necessaris per als continguts de caràcter confidencial. 

Cinquè.- Sol·licitar que siguin declarats béns públics no susceptibles de 

negociació de cap Tractat d'inversió ni de transacció mercantil les serveis 

educatius, els serveis de salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, 

subministraments d'aigua i energies. 

Sisè.- Traslladar aquests acords al Consell comarcal del Bages, al Parlament de 

Catalunya, al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol i al Parlament Europeu. 

Setè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la 

ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre 

l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi. Els 

arguments seran els que s'exposen a la moció presentada, i d'acord amb la 

plataforma «Catalunya diu no al TTIP». La promoció de la informació i el debat 

públic serà mitjançant fulletons informatius disponibles als llocs públics del poble 
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com també al portal web de l'Ajuntament d’Artés. Això es farà amb un termini 

màxim de sis mesos després de l'aprovació de la moció.  

No obstant, el Ple de l’ajuntament decidirà, 

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

 

 

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

4.1 APROVACIÓ   DE LES FITXES  I DOCUMENTS  PER  A L’EXERCICI 2016 

DEL CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 

COMARCA-SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2016-

2019 

A continuació el regidor n’Ernest Clotet Berenguer dóna lectura al Dictamen 

presentat per l’Àrea de Serveis a les persones, que diu el següent: 

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Bages, relativa a la 

concreció  de fitxes i  documents,  per a l’exercici 2016, del conveni marc de  

col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 

20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis 

socials  bàsics  i polítiques d’igualtat, 2016-2019. 

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

Primer.- Aprovar   les fitxes i documents  tramesos pel Consell Comarcal del 

Bages, per a l’exercici 2016  del conveni marc de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la 

comarca- Serveis Socials Bàsics i Polítiques d’igualtat 2016-2019. 

Segon.- Facultar  al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació 

necessària per a la formalització de l’anterior acord. 

Tercer.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal  del Bages. 

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

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

 

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

No n’hi ha 

 

 

6.- DONAR COMPTE  DECRETS I ACORDS  JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 

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

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

des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern núm. 41/2016. 

 

 

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que, en el marc del Consell d’Alcaldes, i 

en relació a la Moció que fa uns dies es va aprovar aquí a l’Ajuntament, es va 

debatre sobre el tema del negoci de la mort.  Es va comentar que l’empresa que 

està oferint aquest servei a Artés, l’empresa Memora, segurament no cobraria els 

preus que està cobrant ara si alguna empresa externa pogués operar al tanatori. 

Explica que sobre una mateixa tarifa, als particulars se’ls aplica un descompte que 

no s’aplica a les empreses que podrien estar interessades en operar aquí i creu que 

el director general de l’Autoritat catalana de la competència, el qual va assistir a la 

reunió, va dir que això no era legal i que, en cas que hi hagués algun tipus de 

denúncia, que se li posés en coneixement amb alguna prova, perquè llavors 

l’Autoritat de la competència actuaria per solucionar aquest tema, el qual atenta 

contra la llibertat de lliure concurrència. Finalment, demana si des de l’Equip de 

govern es té intenció de realitzar alguna acció en aquest línia, per tal que el preu 

que es pugui cobrar a una empresa externa sigui el mateix que es pugui cobrar a la 

gent del poble? 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que va parlar amb l’Autoritat de la 

competència i que van quedar que se li faria arribar tot el que es va comentar en el 

marc del Consell d’Alcaldes, per poder treballar conjuntament tots els tipus de Sala 

de vetlla i Tanatoris de la comarca i dels Serveis Funeraris pel tema que s’ha 

detectat que no hi ha competència entre elles. Es percep que totes les empreses 

poden tenir els preus més o menys igualats. També vam comentar que li faríem 

arribar el cas de l’àrea d’Artés que engloba alguns altres municipis que fan ús 

d’aquest tanatori. Afegeix que, com que es tracta d’una empresa privada, s’ha de 

buscar com s’hi pot treballar. Explica que també van dir que el Consell d’Alcaldes 

crearia una comissió amb representació dels grups polítics per analitzar tots 

aquests temes de la comarca, i que en base al es vagi realitzant, s’aniran fent 

accions immediates amb la representació de tots els grups polítics i que això encara 

pot tenir una força més clara davant l’empresa. També hem de recordar que el 

tema de la multa que l’Autoritat catalana de la competència no està resolt i que en 

aquell tema encara no està clar qui té la raó. Per això, l’anàlisi que realitzi la 
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comissió es traslladarà a l’Autoritat catalana de la competència per poder treballar 

conjuntament. Per altra banda, també es va dir que es miraria de fer un estudi i 

que per a la seva realització es buscarà el finançament de la Diputació de Barcelona 

o bé se’n faran càrrec tots els municipis que hi havia a la reunió i que van estar 

d’acord amb aquestes iniciatives. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí agraeix aquesta informació relativa a la reunió 

del dia anterior, però diu que el que realment el preocupa és el municipi d’Artés i el 

que pot passar amb una empresa que, des del seu punt de vista personal, no es va 

portar bé durant el temps que va tancar com a mesura de pressió perquè se li 

condonés la multa. Demana si l’Ajuntament actuarà davant aquesta diferència de 

preus que hi ha entre una empresa externa que vol operar al seu tanatori i la tarifa 

que s’aplica a la gent d’Artés. Afegeix que es cenyeix al que afecta a Artés, i diu 

que ja sap que la resta també és molt important perquè aclareixi què està passant 

a la comarca del Bages.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que no està d’acord ni en desacord, 

però recorda que la sanció que es va imposar a Memora no està resolta, i no queda 

clar si tindrà raó Memora o l’Autoritat catalana de la Competència. Afegeix també 

que l’Ajuntament requerirà els preus a totes les funeràries que operin a Artés per 

disposar de totes les tarifes i quan en disposem ja veurem si hem d’emprendre 

accions o no. Quan tinguem tota la informació se n’haurà de parlar com Equip de 

govern, ja que ara hi ha tres funeràries que estan actuant a Artés. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que l’Autoritat catalana de la 

Competència va dir que era sancionable si li arribava alguna notificació o denúncia, 

i llavors ells podrien actuar en base això. Demana si s’haurà d’esperar que alguna 

persona, a nivell particular, faci arribar la denúncia o bé o l’Ajuntament prendrà el 

compromís d’investigar aquest tema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que sí, que s’investigarà però que 

primer s’ha de parlar amb els Serveis Jurídics i assessorar-nos de com s’ha de 

procedir. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que és veritat que com Equip de govern no 

n’han parlat, però sí que ho han fet de la Moció que va anar dirigida al Consell 

comarcal i que del Consell comarcal en va sortir una proposta al Consell d’Alcaldes i 

que d’aquí en va sortir la proposta de constituir una comissió, que esperem que 

finalment decideixi que es pugui tirar endavant un estudi. Si la comissió treu 

entrellats de coses que puguin ser il·legals, esperem que el Consell comarcal sigui 
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el primer en fer una denúncia i que si aquesta denúncia és per alguna cosa que 

afecta Artés, llavors n’haurem de parlar, però entenem que l’Ajuntament d’Artés no 

pot permetre que es facin coses que perjudiquin als habitants d’Artés. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana com va el tema dels pressupostos. 

Com està responent la gent, la quantitat de propostes que s’han rebut i si els 

tècnics ja han fet l’avaluació. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que encara no han fet el balanç, explica 

que avui han tancat les valoracions tècniques i que segurament avui mateix ja 

s’enviaran els resultats als responsables de les diferents assemblees. 

Diu que en termes de participació hi ha hagut una mitjana de deu persones per 

assemblea, que es van fer sis assemblees i que també s’ha fet molta feina amb els 

infants que han participat en el mateix procés però només per a ells. 

Respecte a la metodologia, diu que segurament es farà una darrera assemblea, un 

Consell de ciutadania, per acabar d’avalar les explicacions de com s’ha arribat a les 

valoracions, de quins aspectes tècnics s’han tingut en compte, i la votació, que es 

farà de l’1  a l’11 de desembre, es podrà fer online o presencialment. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez demana quina quantitat de propostes hi ha 

hagut. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que seixanta-dues, bé que aquestes són 

les que es presentaran, que se n’han descartat cinc però que ja explicaran el 

perquè s’ha fet. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez demana si implica algun cost la persona que 

està realitzant l’assessorament sobre aquest tema. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que cobrarà en concepte de formació. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez demana quin import facturarà. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que han d’acabar de parlar-ne, de les 

hores que haurà fet, que quan ho tinguin ja els ho faran arribar. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez demana si no hi havia cap tracte inicial, 

d’alguna quantia. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez diu que no, que serà preu/hora. 
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El regidor en Manel Parreño Jimenez demana quin és el preu/hora. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que n’han d’acabar de parlar amb els 

Serveis tècnics. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si és que no se sap el que cobrarà. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que depèn de les hores, que encara no 

s’ha acabat el procés i no se sap. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina demana si hi ha un seguiment òptim des de 

l’Ajuntament dels casos de les famílies més vulnerables a les quals se’ls pogués 

arribar a deixar sense subministrament d’aigua, llum...Ho diu a arrel de l’última 

notícia d’aquella senyora que va morir a Reus. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que mai sabrem si les empreses 

elèctriques compleixen amb la normativa fins que es demostri el contrari. Explica 

que des dels Serveis Socials es demana als usuaris que si mai tenen algun 

problema o alguna de les empreses subministradores incompleix la normativa els 

ho facin saber, perquè l’Ajuntament pugui fer d’intermediaris. Afegeix però, que si 

hi ha algun usuari que li hagin tallat la llum o el gas i no els ho ha dit, ni 

l’interessat, ni ningú del seu entorn, i l’empresa no ho ha comunicat, llavors no es 

pot saber. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina demana si les empreses de llum, aigua i gas 

col·laboren amb l’Ajuntament. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que totes no, però que avui ja els han 

arribat noves informacions d’empreses que mai havien dit res. Comencen a veure 

que estaven jugant amb vida de persones i que no se n’havien adonat. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que ara començaran la segona campanya 

d’auditories energètiques i que és el moment en que s’intenta col·laborar i 

assessorar per l’estalvi d’energia. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu, en relació als horts socials, diu que han vist 

que en vuit mesos han tingut un cost de 3.4553,00 € i demana quantes persones 

s’han beneficiat d’aquest projecte. 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que en la primera campanya hi havia 

tretze unitats familiars, de les quals tres s’han donat de baixa per a la segona 

campanya, però se n’incorporen cinc de noves. De les quinze que hi haurà, sis són 

derivades de Serveis socials, la resta són dins la dinàmica assessorada per la 

cooperativa per a tot el projecte, dintre de la diversitat que van creure òptima: 

dones, gent gran...tal i com ja van explicar en un altre Ple. Diu que la segona 

campanya tornarà a tenir un cost perquè hi ha la gestió dels horts més la formació 

que fan que hi hagi un tècnic especialista que faci un seguiment i que també es fan 

jornades destinades a altres usuaris d’horts que no estan dins aquest projecte, però 

que estan interessats en l’horta ecològica. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu demana si no hauria sigut millor destinar 

aquests recursos a menjadors socials. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que llavors seria un projecte diferent, 

que es pot valorar i que cadascú pot opinar el que li sembli millor. Afegeix que des 

dels Serveis socials ja s’està oferint un servei per a menjador de diverses persones 

i al qual s’han destinat més diners que al projecte dels horts. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que la demanda de menjador ja s’està 

cobrint des dels Serveis Socials. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que en una de les ajudes que es van 

demanar a Diputació en l’últim any corresponia a un recurs tècnic per vetllar les 

ajudes alimentàries d’urgència, dins el qual s’ha demanat que ens ajudin a 

desenvolupar la possibilitat d’un menjador social o facilitar l’alimentació a les 

persones grans que viuen soles o diferents ventalls que avui no s’estan cobrint. 

Diputació, el primer que ens va dir, és que érem molt agosarats pretendre un 

menjador social pel tipus de municipi que som, però que s’ho estudiarien. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu, en relació al tema dels coloms i atesa la 

quantitat de queixes que hi ha, demana quines mesures s’han pres per reduir la 

població d’aquests. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que fa aproximadament dos anys que 

es va canviar el sistema de control. El sistema anterior era mitjançant gàbies, que 

feien que els coloms no poguessin sortir. En l’anterior legislatura, amb la regidora 

de salut es va decidir canviar i passar al sistema actual de l’ovistop, que se’ls dóna 

periòdicament amb el menjar i d’aquesta manera deixen d’ovular. Pel que ens ha 

explicat l’empresa, si una parella de coloms, al cap de deu mesos, poden tenir 
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cinquanta coloms, això representaria que hauries d’estar caçant quaranta-vuit 

coloms cada deu mesos per mantenir la mateixa població. Ara s’està refent l’estudi 

sobre la població que hi ha de coloms per comparar-lo amb el que es va fer a 

principis d’any. Afegeix que aquest estudi es fa dues vegades per tal que les dades 

siguin més fiables. Explica que la primera vegada que s’ha fet, ha sortit que hi ha 

un 30% menys de coloms en comparació amb l’any passat. Explica també que, si 

quan es fa el segon estudi, aquest sortís molt diferent, se’n faria un tercer. Diu que 

amb l’estudi es valorarà a quines zones s’han reduït, si són les zones on hi ha els 

dispensadors d’ovistop...i es farà un plantejament de cara el pressupost de l’any 

vinent.  

 

El regidor en Marc Torras Simon demana si es podrien combinar dos sistemes 

perquè no s’allargués tant aquesta problemàtica. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que per ètica i per que un dels dos 

sistemes maltracta aquests animals. Ens ho plantejaríem si trobéssim un altre 

sistema que funcionés, sense suposar cap maltracte a aquests animals. 

 

El regidor en Marc Torres Simon demana si s’ha buscat aquest sistema. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que primer es vol fer la valoració i si 

després en troben algun per complementar-lo, ja l’afegiran. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu demana per l’estat en què es troba l’edifici de 

Cal Cordé. Explica que, pel cantó de la plaça de l’Església, ja fa un parell de mesos 

que hi ha una cinta de protecció perquè cauen pedres. Demana si s’ha pres alguna 

mesura. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que els Serveis Tècnics van estar revisant 

diversos edificis del nucli antic i es van fer requeriments als propietaris. Diu que 

mirarà si van passar per aquest edifici i si s’ha fet el requeriment al propietari 

perquè ho arregli. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu recorda que en aquell lloc hi passa molta gent 

que va al supermercat. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que ja estaran a sobre aquest tema. 

 

El regidor en Marc Torras Simon, en relació a l’edifici del carrer Indústria, diu que ja 

fa temps que s’està esperant que s’hi actuï, i demana com està. 
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El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que ja tenen el pressupost de l’actuació i 

l’empresa que ho repararà. Afegeix que està a punt de fer-se. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que l’Ajuntament serà qui executi la 

reparació. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que s’han fet tres requeriments, i que en 

el tercer ja es va comunicar que teníem el pressupost i que si el propietari no deia 

res, l’executaria l’Ajuntament. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana quina serà l’execució que es farà. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que es fixaran totes les peces a la paret, 

perquè treure-les era el doble de car i es necessitava més temps. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que si es treien també es podrien 

provocar humitats a l’interior. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, referent a l’ordenança que regula l’estètica del 

nucli antic d’Artés, demana si és a causa d’aquesta que un comerç del carrer 

Barquera no pugui tenir el tendal d’un determinat color. Afegeix que en l’altra 

legislatura es va voler potenciar el comerç al carrer Barquera i demana si, ara, amb 

aquesta normativa, els comerciants d’aquest carrers se’ls impedirà fer un aparador 

atractiu o col·locar uns colors vistosos per cridar l’atenció de la gent. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que l’ordenança es va aprovar per tots 

els grups presents al Ple, es va aprovar totes les coses que es van treballar en la 

legislatura passada sobre aquest tema. Afegeix que el regidor d’Urbanisme i els 

Serveis Tècnics estan al cas d’aquest tendal, però entenen que, amb el que diu 

l’ordenança, no es pot posar. Entenen que el comerç havia de tenir coneixement de 

les ordenances, perquè ara es funciona així: el comerç fa una comunicació i 

l’Ajuntament supervisa l’activitat un cop ja funciona. El tècnic del comerç s’havia de 

cenyir a la normativa del municipi. Ara però, crec que una infracció no ens hauria 

de fer canviar la normativa. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que la legislació ara funciona una mica al 

revés: els comerços poden iniciar l’activitat i només tenen l’obligació de comunicar-

ho, posteriorment hi ha d’anar un tècnic municipal per comprovar si tot compleix 

amb la normativa. Potser falta posar en coneixement aquesta Ordenança, potser es 
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podria editar un butlletí que resumeixi i informi breument del que és aquesta 

ordenança, què implica, la carta de colors...aquest es podria passar a tots els 

propietaris i comerços del nucli antic. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que també se’ls ha comentat que no hi 

poden posar cap banderola. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que l’ordenança també parla dels 

elements volants. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que, segons la normativa, si no surt del 

balcó, la banderola hi pot ser. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que, llavors, caldrà mirar-s’ho i parlar-ne. 

Explica que la motivació d’aquesta ordenança era preservar una estètica adient al 

nucli antic. Fins i tot, en el catàleg de patrimoni que s’està fent ara es vol catalogar 

com a element paisatgístic, i sense aquesta ordenança es podria perdre aquest 

patrimoni. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que quan s’aprova una normativa 

sempre s’ha d’entendre que si en el transcurs del seu desenvolupament surten 

coses que s’haurien de millorar, se n’ha de parlar. Afegeix que és molt difícil pensar 

en totes les possibles casuístiques que hi pugui haver i aquesta, potser, no la vam 

tenir en compte. Això podria anar contra el comerç, el qual podria dinamitzar el 

nucli antic, que podria ajudar perquè el nucli antic fos un altre punt d’atracció del 

nostre municipi. Per tant, jo no sé si la via podria ser la modificació o no de 

l’ordenança, perquè de la mateixa manera que es va fer l’ordenança es podria 

canviar. Crec que la potestat segueix sent del Ple, perquè això no canvia i per tant 

nosaltres podem decidir en quina línia anem. Afegeix que es podrien anar trobant 

en temes com aquest, ja que ha canviat la normativa i ara primer es fa la 

comunicació i després la inspecció. S’ha de tenir en compte que un petit comerç 

moltes vegades no té el suport d’un tècnic. Moltes vegades s’acaba capitalitzant un 

atur per muntar un nou negoci i s’intenta passar amb el mínim i és el mateix 

propietari que acaba triant el tendal i prenent la decisió de com ha de ser aquest. 

Per aquest motiu, creu que seria molt recomanable fer una guia i fer una valoració 

dels paràmetres que caldrà incorporar-hi. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que aquesta ordenança és molt nova i 

que és possible que hi hagin coses que s’hauran de corregir. Moltes coses, com les 

que fan referència a les façanes, l’estil, l’entorn..., s’han anat traduint en un 
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document on es parla de pintura, tancaments, rètols de botigues...que la majoria 

de municipis ja té regulat.  

Entén que com Ajuntament s’han de posar les coses fàcils però les activitats han de 

complir uns requisits tècnics mínims. Recorda que amb la legislació actual, ara, 

primer, l’interessat fa declaració dient que coneix i compleix la normativa i una 

comunicació i, després, amb l’activitat en funcionament, els tècnics municipals fan 

la inspecció. 

 

El regidor en Marc Torras Simon diu que, tot i així, abans hi ha d’haver una permís 

d’obres. 

 

La Secretària na Montserrat Bach Pujol aclareix que la llicència faria referència al 

concepte de reforma del local, i que en aquest cas també es tractaria de 

comunicació d’obres. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que ha canviat tot, però que els tràmits 

ara són més àgils, tot i que poden passar coses com aquesta. 

 

La Secretària na Montserrat Bach Pujol explica que l’interessat signa una declaració 

jurada per la qual assegura que coneix, ell o els seus tècnics, la normativa. Moltes 

vegades però no és així, però aquesta és una problemàtica extensiva a tots els 

municipis, ja que s’ha canviat el sistema d’inspecció, que es fa posteriorment. 

Després, si no s’ajusta, s’ha d’iniciar un expedient sancionador i/o de restauració. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que són dos debats diferents, un és el que 

es troben les persones arreu i l’altre és aquest, que segons la nostra ordenança, no 

es pot instal·lar un tendal perquè, segons vàries persones, és possible que no lligui 

amb l’entorn.  

 

La Secretària na Montserrat Bach Pujol diu que llavors caldria modificar l’ordenança. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana quin procés s’ha de seguir per canviar-

la. 

 

La Secretària na Montserrat Bach Pujol respon que és el mateix procediment que 

per a l’aprovació: inicial i definitiva. Afegeix que sempre hi ha l’opció de revisar una 

ordenança. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa recorda que és una ordenança jove i que potser 

seria un error canviar-la només per un tendal. 
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El regidor en Roger Genescà Campí diu que aquesta ordenança no té en compte el 

comerç. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que l’ordenança té en compte el comerç, 

els habitatges i tots els elements. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer vol remarcar que aquesta ordenança no està 

en contra del comerç. Afegeix que aquesta ordenança es pot modificar i treballar, i 

no es pot dir que vagi en contra d’un gust estètic. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que es poden trobar que segons quina 

normativa hagin de complir, molts comerciants de la Barquera decideixin marxar a 

altres carrers. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que en això estan d’acord. Afegeix però que 

amb l’actual normativa, i amb aquest tendal, el tècnic haurà de fer una acta de 

comprovació desfavorable. Caldrà estudiar l’ordenança i valorar-ho entre tots. 

 

Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, 

com a Secretària, estenc aquesta acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Josep Candàliga Freixa 

 

Artés, 17 de novembre de 2016 
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