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

DIA 22 DE SETEMBRE DE 2016 

 

 

Núm. de la sessió:  9/2016 

DIA: 22 de setembre de 2016 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:45 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 PROVISIONAL MODIFICACIÓ NORMES “LA SERRETA” 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que 

diu el següent: 
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Vist que per aquest Ajuntament, en sessió del Ple de la Corporació del dia 16 d’abril 

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

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

planejament d’Artés corresponent en el canvi de qualificació d’uns terrenys 

classificats com a sòl no urbanitzable de la zona anomenada la Serreta passat de 

SNU àrees extractives (clau 14) a SNU ordinari (clau 13), 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. Aquesta 

entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí 

Oficial de la Província, o fins a la seva aprovació definitiva de conformitat amb els 

arts. 73 i 74 el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei d'urbanisme. 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, de data 27/07/2015,  en el diari Regió7, de 

data 18/07/2015, en el tauler d’edictes electrònic des del dia 17/07/2015 al dia 

02/09/2015 i en el tauler d’edictes de la Corporació el dia 27/07/2015, es va 

publicar l'anunci pel qual s'exposava al públic la modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de planejament d’Artés per un canvi de classificació d’uns terrenys a 

la zona de la Serreta durant el termini d’un mes i notificat l’anterior acord al 

propietari del terreny, no s’han presentat al·legacions. 

http://www.artes.cat/
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Vist que segons consta en l’expedient administratiu han estat demanats els informes 

reglamentaris corresponents, havent-se rebut els informes de la Direcció General de 

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

Alimentació de data 17/09/2015 i dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 05/08/2015, de l’Agència Catalana 

de l’Aigua del dia 25/07/2016, de l’Agència de Residus de Catalunya del dia 

28/09/2015, favorables amb determinades prescripcions a incloure en el text de la 

modificació proposada.  

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”. 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal i l’informe de Secretaria de 

data 12/09/2016. 

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 al canvi de qualificació de terrenys SNU 

“La Serreta” passant a SNU àrees extractives clau (14a) a SNU ordinari clau (13) i 

ajustament línia A-B del SNU de protecció natural (clau 12), promoguda per aquest 

Ajuntament, redactada per l’arquitecte municipal senyor Pere Pajerols i Casas. 

Segon.- Trametre per duplicat 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. 

 

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

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, aprova l’anterior 

Dictamen. 

 

 

2.2 CREACIÓ COMISSIÓ PER REDACCIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL 

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 

 

Es dóna compte a la següent proposta presentada per l’Alcaldia: 
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Aquesta Alcaldia considera del tot necessari procedir a regular mitjançant una 

Ordenança el Servei de recollida de residus municipals, que en aquests moments es 

realitza amb la modalitat del Servei de porta a porta. 

 

Atès el que disposa l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, que determina 

que acordada la formació d’una ordenança s’ha de designar una comissió d’estudi 

encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 

 

Vist l’article 52.2d) del text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu  2/2008, de 28 d’abril. 

 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar la formació de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora del 

servei de recollida de residus municipals. 

 

SEGON.- Crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte 

esmentat formada pels següents membres: 

PRESIDENT: Josep Candàliga Freixa – ERC - AM 

PRESIDENT SUPLENT: Ernest Clotet Berenguer – CUP - PA 

VOCAL: Enric Forcada Valiente – ERC - AM 

VOCAL SUPLENT: Elisabet Carracedo Mañosa – ERC - AM 

VOCAL: Òscar Vilarasau Clotet – CUP - PA 

VOCAL SUPLENT: Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

VOCAL: Marc Torras Simon - CIU 

VOCAL SUPLENT: Manel Parreño Jiménez – CIU 

VOCAL: TÈCNIC EXPERT: Enginyer municipal 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

SECRETÀRIA SUPLENT: Un/a funcionari/a de l’Ajuntament en qui delegui. 

 

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

 

 

2.3 NOMENAMENT REPRESENTANTS COMISSIÓ SEGUIMENT AIGUA 

 

Es dóna compte a la següent proposta presentada per l’Alcaldia: 

 



 
 

6 

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 18 de desembre de 2014, de creació de 

la Comissió de seguiment del projecte d’Abastament d’Aigua en alta a Artés, i 

l’acord del Ple del dia 15 de gener de 2015 de nomenament de representants de 

l’esmentada Comissió. 

 

Atès que el dia 13 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió constituent d’aquesta 

Corporació, cal procedir al nomenament dels nous membres integrants d’aquesta 

Comissió. 

 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER I ÚNIC.- Aprovar la composició de la nova Comissió de seguiment del 

projecte d’Abastament d’Aigua en alta a Artés: 

PRESIDENT: Josep Candàliga Freixa – ERC - AM 

PRESIDENT SUPLENT: Ernest Clotet Berenguer – CUP - PA 

VOCAL: Enric Forcada Valiente – ERC - AM 

VOCAL SUPLENT: Meritxell Bonastre Aris – ERC - AM 

VOCAL: Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

VOCAL SUPLENT: Òscar Vilarasau Clotet – CUP - PA 

VOCAL: Roger Genescà Campí - CIU 

VOCAL SUPLENT: Marc Torras Simon - CIU 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

SECRETÀRIA SUPLENT: Un/a funcionari/a de l’Ajuntament en qui delegui. 

 

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

 

 

2.4 APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 

SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT    RELATIVA  A CONSTRUCCIONS EN SÒL 

NO URBANITZABLE: GRANGES D’ARTÉS 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió informativa de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat que diu el següent: 

 

Vist el text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de 

planejament relativa a construccions en sòl no urbanitzable: granges,   promoguda 

per aquest ajuntament  i redactat  per l’arquitecte municipal senyor Pere  Pajerols i  

Casas , el qual incorpora, segons informe favorable emès per l’arquitecte municipal, 



 
 

7 

les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

la Catalunya Central, adoptat en sessió 3 de juny de 2016. 

Vist l’informe favorable de Secretaria, 

La Comissió  informativa  de l’Àrea de Territori  i Sostenibilitat proposa al ple 

l’adopció dels següents acords: 

   

PRIMER.- Aprovar el text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries  

relativa a construccions en sòl no urbanitzable: granges d’Artés, promogut per 

aquest ajuntament  i redactat  per l’arquitecte municipal senyor Pere  Pajerols i  

Casas , el qual incorpora, segons informe favorable emès per l’arquitecte municipal, 

les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

la Catalunya Central, adoptat en sessió 3 de juny de 2016. 

SEGON.- Trametre dos exemplars del text refós de la Modificació puntual de les 

normes subsidiàries  referenciades a l’acord primer  a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el vot del seu grup en aquest 

punt i en el pròxim serà d’abstenció perquè no són prou coneixedors de les NNSS i, 

en aquest cas, no entenen que aquestes modificacions siguin suficientment 

garantistes amb els interessos de les granges del municipi. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   

Resultat:  

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

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

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

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

El Ple de la Corporació, amb el resultat de 7 vots a favor i 6 abstencions, i per tant 

amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 

aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

2.5 APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 

SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER UN CANVI DE QUALIFICACIÓ DE 

TERRENYS EN SNU A LA ZONA DE L’ANTIGA GRANJA MORELL  

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió informativa de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat que diu el següent: 
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Vist el text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de 

planejament per un canvi de qualificació de terrenys en SNU a la zona de l’antiga 

granja Morell d’Artés , passant de   SNU d’interès agrícola  (clau 11 ) a SNU  

ordinari   (CLAU 13) , canvi en  l’article 136 del SNU  ordinari (clau 13)  dels usos 

admesos,  i delimitació d’un àmbit d’actuació d’un pla especial urbanístic que ho 

desenvolupi,  promogut per aquest ajuntament  i redactat  per l’arquitecte 

municipal senyor Pere  Pajerols i  Casas , el qual incorpora, segons informe 

favorable emès per l’arquitecte municipal, les prescripcions assenyalades en l’acord 

de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, adoptat en sessió 3 

de juny de 2016. 

Vist l’informe favorable de Secretaria, 

La Comissió  informativa  de l’Àrea de Territori  i Sostenibilitat proposa al ple 

l’adopció dels següents acords: 

   

PRIMER.- Aprovar el text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries 

per un canvi de qualificació de terrenys en SNU a la zona de l’antiga granja Morell 

d’Artés , passant de   SNU d’interès agrícola  (clau 11 ) a SNU  ordinari   (CLAU 13) 

, canvi en el redactat de l’art.  136 SNU ordinari  dels usos admesos  (clau  13) i 

delimitació d’un àmbit d’actuació d’un pla especial urbanístic que ho desenvolupi, 

promogut per aquest ajuntament  i redactat  per l’arquitecte municipal senyor Pere  

Pajerols i  Casas , el qual incorpora, segons informe favorable emès per l’arquitecte 

municipal, les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central, adoptat en sessió 3 de juny de 2016. 

SEGON.- Trametre dos exemplars del text refós de la Modificació puntual de les 

normes subsidiàries  referenciades a l’acord primer  a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.” 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   

Resultat:  

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

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

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

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

El Ple de la Corporació, vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, i per 

tant amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació, aprova l’anterior Dictamen. 
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3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

3.1 DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA 2N TRIMESTRE 2016 

 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor 

dóna compte de l’informe corresponent al segon trimestre del 2016 sobre el 

compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de les 

obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i 

corresponent al segon trimestre del 2016. 

 

 

3.2 APROVACIÓ RETRIBUCIONS TÈCNICS MUNICIPALS (MODIFICACIÓ 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL) 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals que diu el 

següent: 

Atès que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2016, 

va aprovar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament de l’exercici 2016, en la 

qual hi consten com a llocs de treball adscrits a funcions els següents: 1 arquitecte, 

1 arquitecte tècnic/aparellador i 1 enginyer, actualment vacants. 

Atès que cal modificar la relació de llocs de treball aprovada pel Ple en la sessió del 

dia 2 de maig de 2006, per tal de determinar quines són les retribucions dels 

esmentats llocs de treball. 

Atès que el projecte de modificació de relació de llocs de treball ha estat negociat 

amb els representants dels funcionaris. 

Vista la legislació aplicable: articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre, articles 22.2 i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases 

de Règim Local, articles 126.4, 127 i 129.3 a) del Real Decret Legislatiu 781/1986 

de 18 d’abril i Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de 

retribucions dels funcionaris d’administració local. 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del catàleg de llocs de treball de 

l’Ajuntament d’Artés, incorporant els llocs de treball següents: Arquitecte, 
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Arquitecte Tècnic/Aparellador i Enginyer municipals, com a llocs de treball reservats 

a personal funcionari, i establint la següent retribució: 

 

ARQUITECTE (tècnic superior), a temps parcial – 20 hores 

Salari base A1 

Complement de destí nivell 22 

Complement específic anual (jornada completa): 18.060,00 

 

ARQUITECTE TÈCNIC / APARELLADOR (tècnic mig), a temps parcial – 30 hores 

Salari base A2 

Complement de destí nivell 18 

Complement específic anual (jornada completa): 11.480,00 

 

ENGINYER (tècnic superior), a temps parcial – 15 hores 

Salari base A1 

Complement de destí nivell 22 

Complement específic anual (jornada completa): 18.060,00 

 

SEGON.- Exposar al públic l’esmentada relació durant el termini de 15 dies hàbils, 

a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 

Oficial de la província per a la presentació de reclamacions i/o al·legacions. La 

modificació es considerarà definitivament aprovada si no es presenten reclamacions 

i/o al·legacions. 

 

TERCER.- Una vegada aprovada definitivament la modificació, es publicarà 

íntegrament la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de la província, Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i es remetrà còpia de la mateixa a 

l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 

 
El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup creu que és un tema 

prou important perquè puguin veure un expedient on hi hagi un estudi a 

consciència de quina és la necessitat de tenir un arquitecte, un arquitecte tècnic o 

aparellador i un enginyer. Ho diu en el sentit que l’estudi d’hores s’ha fet en base a 

la dedicació d’altres municipis, quan ells creuen que aquest s’hauria hagut de fer en 

base a l’activitat del municipi d’Artés. 
Afegeix que hi ha una llarga experiència en el fet de disposar d’un arquitecte, un 

aparellador i un enginyer, i per tant creu que fent una mica d’estudi sobre el seu 

treball al nostre municipi, hauria sigut suficient per tenir el nostre propi criteri i no 

dependre del que estan fent els altres municipis. 
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Dit això, i en base a allò que creuen que convindria al poble d’Artés, són del parer 

que s’haurien de proposar més hores de dedicació. 
En aquest cas, com que hi ha l’obligació de tenir els tècnics en la plantilla de 

l’Ajuntament, creuen que les dedicacions haurien de ser plenes. Diu que se’ls va 

comentar que s’estaven aprovant amb una dedicació parcial, però que amb una 

modificació de plantilla, això es podria resoldre i passar a la dedicació total. Afegeix 

que no estaven parlant que tinguessin dedicació tots tres: l’arquitecte, l’arquitecte 

tècnic i l’enginyer, sinó, com a mínim, alguna de les tres persones. 
Creuen que l’aparellador podria fer tasques de control de la brigada, i així aquesta 

no dependria necessàriament d’un regidor –que no tenen perquè entendre 

d’urbanisme-, i podria exercir un control sobre les obres que s’estan fent al 

municipi amb molta més eficàcia del que s’està fent a dia d’avui i que, des de fa 

anys, no s’està fent de la millor manera possible. 
Per altra banda, l’arquitecte també és una peça clau, tant perquè pot fer els 

projectes propis del nostre municipi que ara s’estan encarregant a fora com també 

fer un millor control dels projectes que s’estan desenvolupant. 
Diu, com a referència, que la dedicació que s’està proposant per l’arquitecte és de 

20 hores, que representa aproximadament un 50% de la jornada laboral. Tenim 

dades del període que va del 2011 al 2014 en què l’arquitecte va facturar 265.000 

euros, en quatre anys, que corresponen a uns 66.000 euros anuals. 
Si poguéssim tenir un arquitecte dins la plantilla a jornada completa, evidentment, 

ens sortiria més a compte, si a més tenim en compte que hi ha alguns projectes 

que s’encarreguen fora de l’Ajuntament. 
Per tot això, entenen que l’estudi dels costos els avala sobradament per poder tenir 

un arquitecte i un aparellador i creuen que la proposta hauria hagut de ser aquesta. 
A més es va comentar a la Comissió Informativa que podria ser que això fos 

modificat i que, inicialment, només s’aprovaven unes hores i després es podria 

modificar. Pensen que tot això no caldria modificar-se si la feina hagués estat ben 

feta, sinó que l’Equip de govern hauria d’estar convençut que aquesta proposta és 

la que necessita el poble d’Artés. 
Afegeix que si la plaça es treu  a concurs amb una dedicació de 15 hores (40% 

jornada) en el cas de l’enginyer o un 53% de la jornada en el cas de l’arquitecte, 

com s’assenyala en aquesta proposta, possiblement no hi hauria tanta oferta de 

persones perquè no seria tan atractiva com si fos una plaça de jornada completa. 

Això podria afectar el poble d’Artés perquè es presentaran menys persones a la 

plaça i per tant es redueix la possibilitat de tenir els millors arquitectes al poble 

d’Artés. 
Pel que fa al tema dels sous, entenem que és un preu mig el que s’ha posat, però si 

que cal remarcar que no necessàriament el fet d’estalviar-se 2.000 euros amb el 

sou de l’arquitecte vulgui dir que surti més barat al poble d’Artés.  
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que en la proposta ja s’ha contemplat 

un augment d’hores en relació a les que es fan actualment i recorda que sempre 

que calgui es podrà modificar. Afegeix que el més important és que estiguin 

reconeguts els llocs de treball en la plantilla. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   

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. 

Voten en contra: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel 

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

Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 vots en contra, el Ple de la Corporació 

aprova l’anterior proposta. 

 

 

3.3 APROVACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) COMPLEX CULTURAL CAL 

SITJES 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals que diu el 

següent: 

 

Atès que d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 

d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el 

contingut d'aquestes mesures, i atesa la inclusió de l’activitat dins l’Annex I.B: 

Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local dins de l’epígraf 

B.F.01.1 En espais delimitats o recintes: Edificis amb capacitat o aforament 

superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, procedeix disposar d’un Pla 

d’Autoprotecció (PAU) pel Complex Cultural Cal Sitjes d’Artés. 

 

Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha 

redactat el Pla d’Autoprotecció (PAU) del Complex Cultural Cal Sitjes de la nostra 

població. 

 

Atès que aquest Pla ha estat informat favorablement per l’enginyer municipal en 

data 27 de juny de 2016. 
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Vist l’article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, sobre la competència pròpia del municipi en matèria de protecció civil, en els 

termes de la legislació de l’estat i de les comunitats autònomes. 

 

Aquesta Alcaldia proposta al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Homologar el Pla d’Autoprotecció del Complex Cultural Cal Sitjes, 

elaborat per la Diputació de Barcelona. 

 

SEGON.- Trametre el Pla d’Autoprotecció del Complex Cultural Cal Sitjes d’Artés al 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per al seu registre de Plans 

d’Autoprotecció. 

 

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

aquest punt i en el pròxim perquè troben molt important que els edificis municipals 

tinguin una bona prevenció en casos d’emergència. 

 

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

 

 

3.4 APROVACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) PAVELLÓ D’ESPORTS 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals que diu el 

següent: 

 

Atès que d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 

d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el 

contingut d'aquestes mesures, i atesa la inclusió de l’activitat dins l’Annex I.B: 

Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local dins de l’epígraf 

B.F.01.1 En espais delimitats o recintes: Edificis amb capacitat o aforament 

superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, procedeix disposar d’un Pla 

d’Autoprotecció (PAU) pel Pavelló municipal d’esports d’Artés. 

 

Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cultura, Educació i 

Esports ha redactat el Pla d’Autoprotecció (PAU) del Pavelló municipal d’esports de 

la nostra població. 

 

Atès que aquest Pla ha estat informat favorablement per l’enginyer municipal en 

data 19 de setembre de 2016. 
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Vist l’article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, sobre la competència pròpia del municipi en matèria de protecció civil, en els 

termes de la legislació de l’estat i de les comunitats autònomes. 

 

Aquesta Alcaldia proposta al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Homologar el Pla d’Autoprotecció del Pavelló municipal d’Esports d’Artés, 

elaborat per la Diputació de Barcelona. 

 

SEGON.- Trametre el Pla d’Autoprotecció del Pavelló municipal d’Esports d’Artés al 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per al seu registre de Plans 

d’Autoprotecció. 

 

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

 

 

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

4.1 APROVACIÓ SUBVENCIONS ENTITATS 

 

Es dóna compte al Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis a les Persones que diu 

el següent: 

 

Vist la convocatòria de subvencions a entitats esportives, culturals, d’educació i de 

cooperació al desenvolupament convocada per aquest Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2016. 

 

Vist les actes de valoració de les sol·licituds de subvencions de les entitats, exercici 

2016, realitzades per les Comissions de valoració de les línies de cultura, 

cooperació, esports i educació. 

 

Atès que l’entitat AMPA Escola Municipal de Música presenta dues sol·licituds de 

subvencions que són: “1.- Compra de material musical per a alumnes d’iniciació” i 

“2.- Subvenció de la quota mensual per a alumnes en risc d’exclusió”, i que segons 

l’article de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per 

l’Ajuntament es determina que l’objecte de la convocatòria per a la línia d’Educació 

són activitats i projectes educatius. 
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Aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents  A C O R D S: 

 

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions per l’exercici 2016 a la relació 

d’entitats esportives, culturals, d’educació i de cooperació al desenvolupament que 

es detallen tot seguit: 

 

ESPORTIVES: 

 

Subvenció destinada a entitats esportives: 16.150,00 € 

CONVOCATÒRIA 1:                                10.000,00 € 

CONVOCATÒRIA 2:                                  6.150,00 € 

ROMANENT:                       79,33 € 

 

CONVOCATÒRIA 1 

Entitats 

 

Projecte 

 Convocatòria 1 

 2016 

Futbol Club 

Artés 

 

TEMPORADA FUTBOL 2016 4.833,60 € 

Club Bàsquet 

Artés 

 

ESCOLA DE BÀSQUET 5.166,40 € 

TOTAL.............................................................................10.000,00 € 

 

CONVOCATÒRIA 2 

Entitats 

 

Projecte 

 Convocatòria 

2 

 2016 

CLUB TENNIS ARTÉS 

 

ESCOLA DE TENNIS I TORNEJOS 741,24 € 

AMICS DE LA CURSA 

 

XVI CROS 1 DE MAIG 741,24 € 

AMICS DE LA CURSA 

 

XXVI PEDALADA 697,81 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS 

 

AQUAGYM, ZUMBA I WATERPOLO 408,26 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS 

 

CURSETS I ESCOLA DE NATACIÓ 593,57 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS 

 

ACTIVITATS LÚDIQUES 300,00 € 
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FUTBOL CLUB ARTÉS 

 

CAMPUS DE FUTBOL 593,57 € 

FUTBOL CLUB ARTÉS 

 

TORNEJOS 2016 842,58 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS 

 

ORGANITZACIÓ 

PSICOMOTRICITAT 469,07 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS 

 

CAMPUS RAFA MARTÍNEZ 683,33 € 

 

TOTAL...............................................................................6.070,67 € 

 

EDUCACIÓ: 

Subvenció destinada a entitats educatives:  6.800,00 € 

ROMANENT:                   348,37 € 

Entitat Projecte Import 

2016 

AMPA ESCOLA BRESSOL Col·laboració amb l’Escola 765,16 € 

AMPA ESCOLA BRESSOL Festes durant el curs 384,00 € 

AMPA ESCOLA DR 

FERRER 

Activitats Extraescolars 890,02 € 

AMPA ESCOLA DR 

FERRER 

Festes de l’escola i altres actes 915,63 € 

AMPA ESCOLA DR 

FERRER 

Servei d’Acollida i Ludoteca 928,44 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Extraescolars  738,94 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Programa de millora de l’anglès 619,27 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Festa de la Primavera 806,78 € 

AMPA INSTITUT 25è aniversari INS i Festa Sant Jordi 403,39 € 

                                                     TOTAL............................6.451,63 EUROS 

 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: 

Subvenció destinada a entitats cooperació:  5.000,00 € 

ROMANENT:       1.000,00 €   

Entitat 

Import 

subvenció 

Agermanament sense fronteres 2.000,00 € 

Acció Internacional 2.000,00 € 

TOTAL 4.000,00 € 
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CULTURALS: 

Subvenció destinada a entitats culturals:   23.375,00 € 

ROMANENT:                        4.391,85 € 

Entitats Projectes Subvenció 

Esbart Dansaire i 

Bastoners d'Artés BASTONERS D’ARTÉS 1.067,19 € 

Esplai El Cep ACTIVITATS 2016 850,82 

Esplai El Cep CAMPAMENTS 2016 649,12 

Grup Nei Teatre PROJECTES ARTS ESCÈNIQUES 1.213,88 

Grup Nei Teatre FORMACIÓ I DIFUSIÓ 770,00 

Esplai Artesenc de 

l’Amistat BALLS i CURSOS BALL 839,82 

Esplai Artesenc de 

l’Amistat CURSOS FORMACIÓ 883,82 

Esplai Artesenc de 

l’Amistat LLEURE I SALUT 898,49 

Ateneu Popular la Falç PROJECTE LÚDIC/FESTIU 803,14 

Ateneu Popular la Falç PROJECTE POLÍTIC 250,00 

Ateneu Popular la Falç 

PROMOCIÓ CULTURA CATALANA I 

ARTESENCA 1.056,19 

Raïm de Poesia VETLLADA RESIDÈNCIA 160,00 

Raïm de Poesia VETLLADA ANIVERSARI 230,00 

Raïm de Poesia VETLLADES POÈTIQUES MENSUALS 690,00 

Amics del Ball en Línia BALL NADAL 410,00 

Amics del Ball en Línia 1a TROBADA BALL LÍNIA BAGES 220,00 

Amics del Ball en Línia SORTIDA EN GRUP 458,42 

Amics de la Sardana 

d'Artés 33è SARAU ARTESENC 1.305,57 

Amics de la Sardana 

d'Artés 

50È ANIVERSARI AMICS DE LA 

SARDANA 1.144,20 

Amics de la Sardana 

d'Artés 44è APLEC DE LA SARDANA 1.224,89 

REDIART (L’ARTESENC) Revista Artesenc i On Line 872,82 

Enramades del Raval i 

Rodalies REVETLLA DEL RAVAL 1.173,54 

Colla Picapolls de la 

Gavarresa Esdevenir Colla de Ple Dret 828,81 
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Colla Picapolls de la 

Gavarresa Sortides amb bus 557,43 

Colla Picapolls de la 

Gavarresa Diada Festa Major 425,00 

              

TOTAL................................................................................18.983,15 € 

 

Segon.- Desestimar les sol·licituds de subvencions “1. Compra de material musical 

per a alumnes d’iniciació” i “2. Subvenció de la quota mensual per a alumnes en 

risc d’exclusió” presentades per l’entitat AMPA escola Municipal de Música per no 

adequar-se a l’objecte de les bases especifiques de la convocatòria d’atorgament de 

subvencions per l’Ajuntament d’Artés, exercici 2016. 

 

Tercer.- Notificar aquests acords a totes les entitats. 

 

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

 

El regidor en Roger Genescà Campi manifesta que el seu grup, com en altres 

ocasions, s’abstindrà per no haver format part de la valoració. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   

Resultat:  

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

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

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

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

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

per majoria, 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. 34/2016. 

 

 

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí agraeix a la regidora de Cultura el fet de retirar 

el projecte de la ràdio d’Artés, tal com va comentar a la Comissió Informativa. 

Recorda que inicialment es va fer una modificació del pressupost on es contemplava 

una quantitat important destinada a la ràdio i diu que el seu grup no hi va estar 

d’acord perquè entenien que un projecte d’aquestes característiques havia de 

néixer des de baix. Afegeix que, tot i així, el projecte es va tirar endavant. El 9 de 

setembre es va convocar a totes les entitats d’Artés a la presentació d’aquest nou 

projecte per part de les persones que conduirien la ràdio a Artés, i també es va 

tornar a veure que aquest era un projecte que naixia de dalt i anava cap a baix: 

des d’una decisió política a una empresa que es volia contractar perquè tirés 

endavant el projecte. Després vam fer un escrit per a l’INFOARTÉS per tal 

d’explicar-ho i ara celebrem que accediu a buscar el consens amb els altres mitjans 

de comunicació locals i, si pot ser, també amb els altres partits polítics. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa manifesta que “Des de fa mesos 

l'Ajuntament i un grup de persones d'Artés i voluntaris d'una cooperativa sense 

ànim de lucre del Bages hem estat treballant en un projecte il·lusionant per 

recuperar la ràdio del nostre poble. Com sabeu, des de fa anys l'Ajuntament manté 

una llicència per explotar una emissora municipal, però no dóna compliment als 

objectius d'aquesta concessió.  

Ens hi ha animat veure que a la comarca corren aires nous pel que fa a la ràdio 

local. Municipis veïns com ara Sant Fruitós, Sallent i Santpedor han donar un nou 

impuls a les seves emissores perquè han vist que poden ser un motor d'informació 

potent que ajuda als ciutadans a conèixer millor què passa on viuen. Aquests 

municipis fins i tot han fet concursos públics per consolidar un servei informatiu 

professional que s'hi està fent a través d'aquesta cooperativa. En aquests pobles 

ningú no ha entès que aquest impuls a la ràdio va a la contra dels mitjans locals, 

com l'Esparver de Sallent o el Montpaità de Sant Fruitós. Municipis més petits que 

el nostre, com el de Santa Maria d'Oló, fa dos anys van recuperar la ràdio i l'han 

convertida en un espai d'informació i de debats locals, que va demostrar la seva 

utilitat en la consulta sobre si volien formar part del Moianès o continuar al Bages. 
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Pobles com Cardona o Sant Vicenç es plantegen també reobrir les seves emissores 

aprofitant l'embranzida. Aquella època en què les emissores eren cosa només de 

voluntaris i els Ajuntaments se'n quedaven al marge ha evolucionat, i ara els 

Ajuntaments consideren la ràdio un servei municipal més, que es propaga per les 

ones i també per la web i per les xarxes socials (i acrediten milers de visites cada 

mes).  

El rerefons d'aquest projecte, doncs, va més enllà de si volem ràdio o no la volem. 

De si posem una antena o no. És si volem crear un mitjà de comunicació municipal 

amb un mínim grau de professionalització que permeti informar els ciutadans dels 

esdeveniments extraordinaris i també dels temes quotidians, i que faci d'arxiu de 

les notícies del nostre poble. És si l'Ajuntament aposta per fomentar la informació i 

la participació a través de canals propis i autònoms que no depenguin 

exclusivament del voluntariat. I en el marc d'aquest projecte es pot plantejar i 

discutir si l'Ajuntament apadrina (o municipalitza) la televisió, una televisió 

revitalitzada com un canal més d'aquest servei municipal autònom, sota la direcció 

de les persones que ja fa anys que hi estan al capdavant i fan bona feina. I en el 

marc d'aquest projecte es pot plantejar també si la gent que s'hi dediqui 

comparteix la informació amb l'Artesenc, i promociona la revista per tots els canals 

cada vegada que es publiqui. Perquè aquest projecte no vol néixer per restar ni 

encara menys per dividir, sinó per sumar energies amb l'objectiu de multiplicar 

l'audiència de la informació local.  

Jo he d'admetre que personalment estic dolguda. I ho estic perquè aquest projecte 

s'hagi utilitzat sense miraments com una arma llancívola per part de l'oposició. En 

aquests municipis que esmentava abans la ràdio no és motiu de confrontació entre 

govern i oposició, tots els partits entenen que el poble necessita mitjans forts, com 

més millor, que acostin els ciutadans a les entitats i a les institucions. 

Lamentablement a Artés l'oposició ha tingut amb aquest projecte una actitud gens 

constructiva; més aviat destructiva. En comptes d'enriquir-lo i d'aportar noves 

idees han preferit dedicar-se a posar bastons a les rodes per veure si el feien 

descarrilar.  

Només cal llegir el titular de l'escrit que han fet a l'Artés Info per adonar-nos de la 

fal·làcia: Ràdio Artés versus TV Artés i l'Artesenc. No és així. Aquí ningú no ha 

contraposat la ràdio a la tele i la revista. Els mitjans de comunicació funcionen en 

ecosistemes, i es retroalimenten. O algú es pensa que qui escolti una notícia a la 

ràdio perdrà l'interès en mirar-la a la televisió o llegir-la a la revista? Al contrari, 

guanyarà interès en les coses que passen al poble. I això és el que es perseguim. 

Una altra fal·làcia és contraposar voluntaris i professionals. Aquesta cooperativa 

sense ànim de lucre, Ona Bages, l'han creada voluntaris de les ràdios de la 

comarca, gent que fa anys que dedica el seu temps lliure a les emissores 

municipals sense guanyar ni cinc. Dins mateix de la cooperativa hi conviuen 
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voluntaris que no cobren res i joves que han acabat la carrera de periodisme i 

cobren 300€ al mes per cobrir actes i fer notícies i entrevistes als seus pobles. Dins 

mateix de les emissores municipals del Bages hi ha voluntaris que fan els 

programes que els ve de gust en el seu temps lliure, i al costat tenen professionals 

amb l'obligació de buscar i difondre informació cada setmana. No hi ha hagut cap 

conflicte enlloc, perquè tothom ha entès la diferència entre el lleure i l'obligació 

professional.  

Per cert, sobre el cost de la ràdio també s'hi ha fet trampa i s'obvien algunes coses: 

que la Diputació (a través de la Xarxa) ofereix una línia d'ajuts de 20.000€ a les 

emissores de municipis de la nostra mida. I que el cost de la professionalització no 

ha estat negociat, ni acordat ni compromès amb la cooperativa.   

Després de llegir l'article una arriba a la conclusió que l'oposició creu que la resta 

de la comarca està equivocada amb la tendència actual i que el model bo és l'antic. 

Que volen que l'Ajuntament es renti les mans i deixi que el dret a la informació dels 

ciutadans reposi sobre les espatlles de voluntaris, que sempre han fet bona feina 

(en això estem tots d'acord). Però sembla que l'oposició creu que n'hi ha prou de 

donar-los un copet a l'esquena i dir que ja és suficient el que fan.  

Nosaltres no. Nosaltres els felicitem un cop més per la seva tasca, i ens volem 

posar al seu costat per fer-ne més i que arribi més lluny. I d'aquí que ens agradaria 

posar-los tots junts compartint el mateix espai, amb la futura ràdio.   

No ens agradaria que Artés es convertís en un poble amb entitats enfrontades entre 

elles. Per això hem pensat donar més marge a aquest projecte per fer-ne 

pedagogia, desfer malentesos interessats i que tothom n'entengui les virtuts. Hem 

decidit:  

1. Crear un Consell Municipal de Comunicació, com el tenen a altres pobles, per 

debatre sobre els mitjans locals i com ajudar a difondre la informació. Hi tindran 

veu i vot els grups polítics municipals, els mitjans locals i representants de les 

entitats. I servirà per debatre, entre moltes altres coses, el projecte de la ràdio.  

2. Ajornar l'inici d'emissions de la nova ràdio, que estava previst pel gener. El 

govern municipal es compromet a tenir-ho tot a punt per poder engegar-ho el 

setembre de l'any que ve: consignar la inversió en els pressupostos del 2017 i 

preparar un reglament d'organització. Però la decisió final es prendrà en el consell 

municipal de comunicació.  

3. Posar en marxa l'embrió d'una futura Ràdio i Televisió Digital d'Artés, aglutinant 

els voluntaris de la televisió amb els que han mostrat interès en la futura ràdio. S'hi 

destinarà una aportació conjunta per a aquesta temporada que pot servir de prova 

per a la professionalització del servei municipal. I es buscaran voluntaris per 

engegar la programació. 

Esperem que aquest marge de temps que ens donem permeti començar amb més 

consens aquest projecte engrescador.” 
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El regidor en Roger Genescà Campí respon que celebra que digui que l’Artesenc i la 

televisió són un projecte important per l’Ajuntament, tot i que fins a dia d’avui i en 

part de la legislatura passada no ha estat així. Afegeix que ells contraposen un 

sistema que pot ser sostenible pel voluntariat, com en la majoria d’entitats d’un 

poble a un model que començava amb una persona que rebia una contraprestació 

econòmica.  

També diu que ha esmentat diversos municipis que tenen ràdio però que Artés té la 

televisió amb més de vint-i-cinc anys d’història i que estaria molt bé invertir-hi i 

impulsar-la. 

Diu que si hi ha gent del poble que volen tirar endavant la ràdio, hi estaran d’acord, 

però que no els agrada que la iniciativa sigui política. 

Finalment agraeix el fet que hagin fet enrere aquesta proposta, tot i que si ho han 

fet és perquè no la veien viable i no només per l’escrit que van fer a l’ARTÉSINFO. 

Diu també que la seva postura és la de defensar els mitjans de comunicació locals. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana a càrrec de qui va l’actuació de posar 

panot que s’està fent al c/ Cardener. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que aquesta actuació l’ha fet 

l’Ajuntament. 

 

El regidor en Marc Torras Simon diu que han vist que també s’hi s’estan canviant 

bombetes per leds, i demana si està previst canviar-les totes. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que s’estan canviant totes les bombetes i 

que està previst fer-ho progressivament. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet afegeix que ja està programat fer el canvi en la 

resta de carrers que falten. 

 

El regidor en Marc Torras Simon, en relació a l’asfaltat del c/ Barcelona (carrer de 

l’escola) i la ctra. de Sallent, diu que creien que s’havia de fer pel mes de juny i, en 

canvi, s’ha fet durant la primera setmana de setembre, que és quan els nens 

comencen l’escola. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que es va endarrerir perquè quan ja ho 

tenien tot a punt des dels Serveis tècnics, des d’Intervenció, pel cost de l’obra, es 

va fer un procés negociat amb publicitat. 
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El regidor en Marc Torras Simon demana com és que es comencessin les obres de 

reparació de la plaça del Padró poc abans de la Festa de la Verema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que feia deu anys que anaven darrere 

d’aquest projecte, i que quan els van dir que venien la primera setmana de 

setembre, no van atrevir-se a dir-los que no. Afegeix que de seguida es va 

comentar amb la Comissió de la Festa i que era una obra que convenia realitzar. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que aquest projecte es va demanar l’any 

2006 i que si l’han adjudicat ara no es podia dir que s’esperessin. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta que segons diu “Una vegada 

passada la festa major hem pogut veure l'impacte de les ordenances aprovades al 

ple de juny, les quals el nostre grup va votar en contra. En aquest mateix Ple de 

juny el nostre grup ja va manifestar: 

El regidor en Marc Torras Simon manifesta que el seu grup es posicionarà en contra 

d’aquesta modificació, perquè creuen que s’ha fet molt de pressa i de qualsevol 

manera. Són del parer que abans d’establir unes taxes, hi hauria d’haver una 

reglamentació, i caldria saber quines taxes s’aplicaran a les parades per Sant Jordi, 

per exemple.  

Afegeix que se’ls va presentar un estudi d’uns costos on no quedava clar com 

afectaria el canvi de les taxes antigues a les noves. 

Bé hem pogut comprovar que aquesta ordenança ha disparat els preus quasi al 

doble del que pagaven. Amb aquesta comparativa real veiem que tot el que se’ns 

va dir que els preus variarien molt poc, que el que s'ha anava a recaptar era una 

mica més, però poc. A la comparativa de la fira d’entre uns 30, 35 firaires 

l'augment seria aproximadament de uns 170 €, que no variarà gaire. 

Doncs a la primera de canvi, la recaptació de la festa major de l'any passat va ser 

de 796€, i la de aquest any ha sigut aproximadament de 1100 €. Quasi 300€ més, 

tan sols amb 3 firaires. Això ens demostra el poc treball i novament la imprevisió a 

l'hora de modificar les ordenances. Tenim molta pressa sempre a modificar-ho tot i 

després ja farem la tasca de tornar-ho a treballar. Això desperta algun malestar 

entre els firaires i el neguit de si val la pena tornar a posar les seves paradetes al 

nostre poble. I fins i tot hi ha algun firaire que ja no ha vingut degut a aquest 

encariment de les taxes. 

Sr regidor farem un estudi de les ordenances i les modificarem perquè puguin ser 

aplicades correctament sense necessitat d’haver-les d’anar adaptant depenent de si 

el firaire es queixa o no ?” 
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El regidor n’Israel Falco Martínez respon que la modificació de les taxes ha consistit 

en comptabilitzar aquestes per dies i no per concepte de festes (verema, fira, festa 

major...) com es feia fins ara. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que d’aquesta manera potser hi haurà 

firaires que no vindran pel tema del preu. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez és del parer que el pagament mitjançant la taxa 

per dia és més just que com es feia abans. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que són del parer que el preu del sopar de 

la Festa de la Verema és elevat i això impossibilitat que hi vagi tothom. Afegeix que 

ja veuen bé que es faci un sopar d’aquestes característiques però que potser també 

caldria fer un sopar que fos popular. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que la Comissió de la Verema va decidir 

fer aquest sopar, i que la taxa està aprovada per Ple. Afegeix que l’augment del 

preu va ser motivat per cobrir les despeses del mateix sopar. També diu que en 

aquest acte hi ha implicats els restaurants del municipi i que dóna a conèixer el 

sector de la restauració del municipi. Explica també, que s’està treballant un altre 

format pel dissabte a la plaça i que aquest ha sigut el primer any que s’ha fet. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez manifesta que està totalment d’acord amb el 

regidor sr. Artigas, que s’ha de buscar que un sopar que sigui més popular, afegeix 

que ja va sortir alguna idea que, en tot cas, s’haurà de concretar en edicions 

posteriors. Afegeix que, si cal, es pot mantenir aquest i fer-ne un altre de més 

popular. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que tampoc estan del tot en contra que es 

faci aquest sopar, però que es podria fer en un dia diferent. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que llavors serien dos sopars i seria difícil 

encabir-los dins els actes de la festa. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, pel que fa als temes participatius i en relació a 

pressupost de 2017, diu que el regidor sr. Falcó els va comentar que s’estava 

treballant en el format en què es treballaria la participació i demana si ells, com 

oposició, han de participar a través de la consulta popular o presentar les propostes 

des de l’Ajuntament... 
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El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que el mateix procediment ja descarta les 

propostes que no compleixin uns requisits genèrics com poden ser el respecte als 

drets humans, al medi ambient...Al mateix temps insta a l’oposició a la participació 

a través de la consulta popular, perquè si les seves propostes surten votades, 

llavors, s’haurien d’assumir dins el pressupost. Afegeix que, tot i així, els passaran 

el pressupost com s’ha fet fins ara. 

 

 

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, 22 de setembre de 2016 
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