
 
 1 

 

 

 

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

DIA 30 DE JUNY DE 2016 

 

 

 

Núm. de la sessió:  7/2016 

DIA: 30 de juny de 2016 

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

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente– ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

En Marc Torras Simon – CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Llum Bruno Garcia, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

Cap 
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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 RATIFICACIÓ ACORD JGL COMPAREIXENÇA I PERSONIFICACIÓ 
AJUNTAMENT D’ARTÉS EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
69/16 CONTRA L’ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE 
LA CATALUNYA CENTRAL DE 6 DE MARÇ I 17 DE JULIOL DE 2015 
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Es dóna compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 1 de juny 

de 2016, que diu el següent: 

APROVACIÓ PROPOSTA COMPAREIXENÇA I PERSONACIÓ AJUNTAMENT 
D’ARTÉS EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.69/16 
CONTRA L’ACORD DE LA COMISSIO TERRITORIAL URBANISME DE LA 
CATALUNYA CENTRAL DE 6 DE MARÇ I 17 DE JULIOL DE 2015 
Es dóna lectura a la proposta presentada per l’Alcaldia, la qual diu el següent: 

Atès que en data 23.05.2016 es va comunicar a aquest Ajuntament la interposició 

de recurs contenciós administratiu núm.69/16 contra els Acords de la comissió 

Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de març i de 17 de juliol de 

2015 d’aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic en sòl urbà- Carrer de la 

Fassina d’Artés. 

Atès que el termini es de 9 dies per a comparèixer i personar-se en les 

interlocutòries com a demandants, davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa  

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Per tota això a la Junta de Govern Local proposo: 

PRIMER.- Comparèixer i personar-se davant la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa  Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 

relació al recurs contenciós administratiu núm.69/16 contra els Acords de la 

comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de març i de 17 de 

juliol de 2015 d’aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic en sòl urbà- Carrer 

de la Fassina d’Artés. 

SEGON.- Designar al Sr. Julià Vives i Valls  lletrat de  l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats 

de Barcelona, per a que assumeixi la direcció tècnica de l’Ajuntament en el 

procediment abans esmentat. 

TERCER.- Designar al Sr.  Joaquin Ruiz Bilbao, procurador dels Tribunals, lletrat, 

per a que assumeixi la representació processal. 

QUART.- Ratificar el present acord en el proper Ple ordinari que es celebri. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 

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

 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

3.1 APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
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Primer de tot, atès que manca l’informe corresponent de l’Enginyer municipal, es 

proposa la següent esmena a la proposta: 

 

“No sotmetre a aprovació l’apartat següent: 

FIBRA ÓPTICA 

Aprofitament de canalitzacions municipals, per ml o fracció *1  0,56€/any 

(*1) No inclou cap nivell de servei en el manteniment d’aquestes canalitzacions ni 

estableix un termini per resolució d’avaries o incidents” 

 

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

perquè es pugui treure aquest punt, però que els ha sobtat una mica que en la 

comissió informativa es planteges un preu, i llavors se’ls digués que no hi ha un 

estudi al darrere, creu que aquest fet explica una mica la provisionalitat d’aquestes 

ordenances que s’estan aprovant. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que, a la comissió informativa, ja van dir 

que es tractava d’un preu provisional perquè faltava l’estudi. 

 

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

 

A continuació, l’Àrea d’Hisenda dóna lectura al següent dictamen: 

 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 

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

dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 

text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 

dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
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58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  

la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 

locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 

i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 

que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  

una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 

mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 

modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 

previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 

24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 

Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació 

de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text 

refós:  

  

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per parades, 



 
 6 

barraques, casetes de venda, espectacles 

o atraccions situats en terrenys d’ús públic 

i indústries dels carrer i ambulants i 

rodatge cinematogràfic 

 

Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la taxa per la prestació del 

servei de colònies municipals i casals 

  

Ordenança Fiscal núm. 37 Reguladora del preu públic per 

subministraments de venda al públic en el 

marc de concerts, espectacles, festes o 

activitats socioculturals 

 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades 

de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

 

 

 

ANNEX 1 

 

MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS – PLE DE JUNY 

 

OF16 ocupació via pública – parades, barraques, casetes de venda... 

 

Es posa a l’OF el que es cobra per llum, aigua, estands i mobiliari, afegint-se l’opció 

de wifi en les despeses generals dels expositors de la fira. 

Es defineixen 4 tipus de possible ocupació per espai de venda, demostració i 

artesania, per atraccions, per establiments d’alimentació i per espectacles 

S’afegeix una bonificació del 10% per les inscripcions via internet per la fira, 

verema i festa major. 
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ESPAI DE VENDA, DEMOSTRACIÓ i 

ARTESANIA 

   

  

preu dia 

Parades fins a 2ml 17,5€/ml 

 

excés de 2ml 4,5€/ml  

   Verema fins a 2ml 23,10€/l 

 

excés de 2ml 4,5€/ml 

   mercat 

 

1,3€/ml 

   
   ATRACCIONS     

   

  

preu dia 

 

Fins a 20m2 30 € 

 

de 21m2 a 50m2 45 € 

 

de 51m2 a 100m2 85 € 

 

+ de 100m2 1€/m2 

   
   ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ   

   

  

preu dia 

 

Fins a 10m2 22 € 

 

de 11m2 a 20m2 60 € 

 

de 21m2 a 50m2 90 € 

 

+ de 50m2 90€ + 2€/m2 

   
   ESPECTACLES     

   

 

1€/m2 mínim 30€ 

  

  
   EXPOSITORS FIRA   

   

  

preu fira 

 

fins a 30m2 90 € 

 

de 31 a 50m2 110 € 
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per m2 addicional 1,10 € 

 

despeses generals 51,50 € 

Subministraments: 

  -   Connexió elèctrica (fins a 3000W) 

Parcel·la 35 € 

-    Connexió elèctrica (fins a 3000W) 

Estand 25 € 

-   Aigua 45 € 

   

Lloguer mobiliari: 

 

s/ 

proveïdor 

Estand Modular per m2 45 € 

 

OF28 casals 

 

S’afegeix el concepte de casals a les colònies i es canvia el títol del casal d’hivern a 

altres casals per tal que es pugui englobar el casal de setembre. 

 

OF37 – preus públic subministres de venda al públic en el marc de 

concerts, espectacles, festes  o activitats socioculturals 

Canvi de preu en el sopar de la Verema passant de 30€ a 35€ 

 

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. 

 

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, en Josep M. Artigas Feliu i na Mercè Simó 

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

aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

3.2 APROVACIÓ DICTAMEN PLA D’ORDENACIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
REFOSA I DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2016 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’àrea Recursos Humans, que diu el 

següent: 

Atès que és necessari adequar l’estructura del personal de l’Ajuntament d’Artés als 

llocs de treball i funcions que la prestació dels serveis actuals requereix, de manera 

que s’amortitzin places vacants i es doni resposta a necessitats del municipi en 

competències pròpies d’aquest Ajuntament, establint així la prestació amb personal 

propi de la corporació. 

 

Amb subjecció al règim jurídic dels empleats públics al servei de les entitats locals i 

especialment al regulador de l’ordenació de l’estructura del personal, de la plantilla i 

llocs de treball, configurat bàsicament per el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat , 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 

d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats 

textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, pels articles vigents 

del Reglament del personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya.  

 

Atès que l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local 

ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el 

pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal 

que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que integren el 

pressupost.  

 

D’acord amb l’article 52.2j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és 

competència del ple l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local.  
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De conformitat amb l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, el ple de la Corporació també és l’òrgan 

competent per efectuar l’aprovació de la relació de llocs de treball i de totes les 

seves modificacions.  

 

Atès allò establert en la Llei 48/2015 del 29 d’octubre 2015, de pressupostos de 

l’Estat per l’exercici 2016. 

 

L’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS : 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Ordenació de l’Estructura del Personal de l’Ajuntament 

d’Artés corresponent a l’exercici 2016, adjunt a aquest dictamen, que de forma 

sintetitzada és com segueix:  

 

Reconversió d’una Plaça de personal eventual de confiança, de caràcter temporal 

Tècnic/a de suport a regidories (a temps parcial)  en una Plaça laboral de caràcter 

permanent - Oficial 1a brigada de manteniment (C2). 

 

SEGON.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Artés 

per al 2016, que inclou el pla d’ordenació de l’estructura de personal pel 2016 que 

s’aprova.  

 

TERCER.- Publicar la modificació i trametre una còpia al Departament de 

Governació i Relacions Institucionals, amb subjecció a l’art. 283 del Text Refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que, en relació a aquest punt, se’ls 

plantegen alguns dubtes.  

El primer de tot és que no saben si hi ha una relació de les tasques que està fent 

l’empresa actual i com les assumirà aquesta persona que acabarà formant part de 

la plantilla. Tampoc no saben quina serà la despesa fixa que té l’Ajuntament 

corresponent al personal.  

Demana si aquesta persona es farà càrrec de la jardineria de forma integral, o si 

estem parlant només d’alguns dels treballs concrets. 

També demana si es té en compte que aquest servei necessitarà vehicle, i que hi 

haurà algunes tasques, com enfilar-se dalt d’una escala..., que necessitaran d’un 

altre operari. 
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Per tot això, entenen que és un cost elevat per l’Ajuntament i que hi deu haver 

algun projecte darrere d’aquesta decisió, i si és així, demanen si els poden fer 

arribar aquest projecte.  

Afegeix que veuen que hi ha una intencionalitat de fer i transformar les coses, de 

municipalitzar els serveis, amb les quals ells no hi estan d’acord. 

Poden entendre que es tracta d’un concepte polític, però els agradaria que aquest 

concepte anés avalat d’un projecte o informe tècnic que expliqués com es pensa fer 

tot aquest treball. També els agradaria que les coses es consensuessin i que no es 

decidissin de forma unilateral. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que el perfil correspon a un oficial de 1a i 

que ja s’ha pensat en una persona de la brigada perquè li doni suport. 

Afegeix que el servei, però, s’organitzarà quan hi hagi a la persona, perquè serà qui 

dirà quines necessitats de personal té. En aquests moments ja s’està agafant 

personal dels plans PILA o RUBIK per reforçar el servei de jardineria. 

Explica que també es vol comprar un camió nou per a la brigada municipal i que, 

llavors, el que tenim passarà al servei de jardineria. 

Econòmicament, diu que utilitzaran la partida de la concessió de jardineria per 

aquest servei. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana quin cost té una persona contractada a 

jornada completa per l’Ajuntament. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que uns 20.000 i escaig. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana a la Interventora si aquest és realment 

el cost, tenint en compte que hi ha la seguretat social i un seguit de despeses que 

se’n poden derivar. 

 

La Interventora aclareix que s’està parlant del mig any que queda, 

aproximadament. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que, així, el seu cost anual no serà aquest. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez afegeix que aquest lloc ja quedarà en plantilla, 

perquè ja estarà creat, i això suposarà una despesa anual. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el pla de treball de la persona que 

es contracti es basarà una mica en el pla de treball anual que es va treballar amb 

l’empresa que hi ha en aquests moments, en el qual consten totes les accions de 

jardineria que cal realitzar. 

Explica que el contracte amb l’empresa finalitza ara al mes de juliol, i pensant en 

aquesta data, creuen que han de trobar una persona amb aquest perfil i per aquest 

motiu s’està habilitant una plaça de jardiner.  

Encara que estiguessin molt contents amb l’empresa, volen habilitar aquest lloc de 

treball, perquè creuen necessari que dins la brigada hi hagi una persona amb 

coneixements de jardineria.  

Des de l’Equip de govern hi ha la intenció de disposar d’una persona que pugui 

gestionar la jardineria, tot i que, en algun cas concret, és possible que s’hagi de 

contractar alguna feina. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que, de fet, actualment ja hi ha feines que 

es contracten a part. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que la idea és fer la planificació de la 

feina amb la persona que es contracti. Aquesta persona tindrà el suport de la 

brigada, als quals ja se’ls ha fet alguna formació en qüestió de fitosanitaris.  

L’objectiu és fer aquest canvi de la plantilla perquè funcioni millor el tema de la 

jardineria. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que les decisions polítiques han d’anar 

avalades d’una part tècnica, i que això no s’ha fet, simplement s’ha decidit 

municipalitzar-ho. 

Caldria saber el cost anual d’aquest servei, cosa que encara no saben. Haurien de 

saber com es farà, si la persona de la brigada li donarà suport permanentment o 

esporàdicament. 

Per altra banda li dóna la sensació que consideren que la jardineria és un ofici 

menor, però és una feina que necessita estudis i preparació i això s’hauria de tenir 

en compte quan es vol municipalitzar un servei perquè el resultat sigui l’òptim. 

Finalment, diu que l’empresa que hi ha actualment, el grup Soler, té subrogada una 

persona per a realitzar aquesta feina, i volen demanar a la Secretària com es 

gestiona, en aquest cas, aquest tema, ja que aquesta persona deu tenir una 

antiguitat en aquesta feina. 

La Secretària respon que, de fet,  hi ha diversos pronunciaments jurisprudencials 

en relació a aquest tema. Afegeix que ja va explicar que hi ha un risc que aquesta 
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persona pugui impugnar la creació de la plaça, però que si la plaça se sotmet a 

concurs públic, té l’opció de presentar-s’hi. 

Estrictament, no es pot dir que sigui una municipalització del servei, sinó que es 

tracta de no contractar una empresa per fer aquest servei. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si pel fet de crear aquesta plaça ja no 

sortirà a licitació el tema de la jardineria, i sí és així, què passarà amb el treballador 

de l’empresa que realitza actualment la jardineria. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que aquest seguirà a l’empresa. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si és que, llavors, tindrà els seus drets 

per aquest lloc de treball. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que, en tot cas, això ho decidiria un jutge. 

 

La Secretària explica que, judicialment, hi ha pronunciaments en tots els sentits. 

Explica que es donarà publicitat a la plaça, que serà de lliure concurrència i no vol 

dir que aquesta persona tingui dret a ocupar directament la plaça pel fet d’haver 

treballat abans aquí. 

És una plaça de plantilla pública, o sigui que la subrogació no li dóna dret a ocupar 

directament aquesta plaça. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente afegeix que l’Equip de govern creu en aquesta 

opció. Pensen que poden trobar un bon jardiner i que si ara, amb la concessió 

actual, es disposa d’una persona dos dies a la setmana, amb la creació de la plaça 

es podrà disposar d’una persona durant cinc dies a la setmana i set hores i mitja 

cada dia. Afegeix que això permetrà fer molta feina. 

Explica també que hi ha una partida de 60.000 euros destinada a comprar 

maquinària per a la jardineria. Diu que hi haurà algun servei que se seguirà 

contractant, com és el de la poda, que toca a l’hivern. 

Afegeix que també ja tenen pensada quina persona de la brigada farà el suport, i 

que també s’ha fet diversos cursos de fitosanitaris a la brigada i, en principi, no hi 

ha d’haver cap problema. A més a més, hi haurà de suport la persona que es 

contracta cada any a través de plans d’ocupació, tal com ha dit el regidor de 

recursos humans. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   
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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, en Josep M. Artigas Feliu i na Mercè Simó 

Ribas. 

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

aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

3.3 APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2016 PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea d’Hisenda, que diu el següent: 

 

 Antecedents de fet  

 

1.- Vist el pressupost de l’exercici 2016 i havent-se de consignar 

pressupostàriament despeses que corresponen al funcionament ordinari dels 

serveis municipals, que no estan previstes en el pressupost vigent o que estan 

dotades insuficientment.  

 

2.- Vist que hi ha partides en el pressupost de despeses que no s’utilitzaran i dels 

quals s’ha fet la retenció de crèdit pertinent, mentre que hi ha partides de despeses 

que és necessari incrementar pel funcionament normal dels serveis municipals.  

 

3.- Vist el romanent de tresoreria per despeses generals disponible després de la 

MC2/16 d’incorporació de romanents i de l’article 32 de la LOEPSF  

 

4.- Vist l’Informe d’intervenció i de l’estabilitat pressupostària  

 

Fonaments de dret  

 

Vist el que disposen els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.  

Vistos els articles 21.5 i 34 i següents del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, del 

Reglament de Pressupostos.  
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Vistos els articles 6 a 8 de les Bases d’Execució del Pressupost 2016.  

 

Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS  

 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de 

modificació de crèdits 4/2016 per la modalitat de suplements 

de crèdits següents:  

Suplements de crèdit  

1300  15000  Productivitat  12.000,00  

1510  13000  Retribucions 

bàsiques  

8.000,00  

1510  16000  Seguretat 

social  

2.500,00  

1532  62500  Mobiliari urbà  5.000,00  

1532  21000  Conservació i 

millora vies 

públiques  

52.800,00  

1621  62505  Inventariable 

porta a porta  

50,00  

1650  21300  Manteniment 

enllumenat  

20.000,00  

2310  48000  Ajudes a les 

famílies  

14.000,00  

2310  46200  Ajuntament 

Avinyó  

10.002,23  

2311  21204  Manteniment 

cruïlla 

entitats  

15.000,00  

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que s’està parlant d’una desviació de la 

quantitat de 235.000 euros, la qual, en realitat, és molt important. 

Aquesta quantitat va destinada a: productivitat (uns 12.000 euros) de l’àrea de 

policia, i adequació de saldo. Uns 8.000 euros de retribucions bàsiques pel tema del 

jardiner, durant cinc mesos, per mobiliari urbà 5.000 euros (pipicans més extres), 

per la conservació i millora de vies públiques 52.800 euros (reasfaltat i conservació 

d’una cruïlla), uns 20.000 euros de manteniment d’enllumenat, que també és 

desviació molt important, ajudes a les famílies, 14.000 euros estimats  (llibres i 
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escola de música), a l’Ajuntament d’Avinyó 10.000 euros, pel manteniment de la 

cruïlla d’entitats uns 15.000 euros de previsió política. Inventariable de salut 

pública: 2911 euros per un desfibril·lador, activitats d’ensenyament  5.000 euros, 

5.600 euros de neteja de centres escolars, edificis i altres construccions, 7.000 

euros d’un parallamps, 4.000 euros de reparacions a Cal Sitjes, d’inventariable de 

cultura  uns 12.000 euros (vestuaris de gegants i una màquina de neteja, 1.000 

euros de material fungible de la biblioteca,1.000 de diferència entre el pressupost i 

la factura per la rehabilitació del campanar vell, 3.000 euros per treballs 

arqueològics, 5.000 euros de festes, 10.604 euros d’obres d’adequació del bar de la 

piscina, 5.000 euros de la previsió política de comerç, 4.000 euros de previsió 

política en promoció econòmica, 1.000 euros d’hores extraordinàries de la verema, 

festa major i de la festa de cap d’any. Maquinària, instal·lacions i estris 7.800 

euros, d’aire condicionat i adequació caldera, i una partida de 20.000 euros, que 

ens explicava la regidora de cultura poc abans d’entrar al Ple, i que són per a un 

projecte de ràdio.  

Aquest projecte els planteja bastants dubtes, tot i que no se l’han pogut mirar 

detalladament. Veuen que darrera hi ha un projecte d’Ona Bages, que deu estar 

liderat per diversos professionals, i que fa referència a un projecte que tindrà un 

cost mensual de 670 euros, que es destinaran a la retribució de les persones que 

faran els informatius locals, i també una part a l’espai web. Entenen que hi ha una 

inversió relativa a la compra dels equips i del programari, perquè avui tot és 

informatitzat. 

El que els preocupa més del projecte, però, és que la ràdio funcionarà des d’una 

directriu política, i això els planteja, com a mínim, el dubte de la pluralitat de la 

informació que hi pugui haver, més enllà que s’estigui parlant d’una formació 

periodística. Se’ls planteja el dubte perquè no hi veuen un grup d’artesencs o bé 

una entitat  al darrere liderant això, per tant és un projecte que comença des de la 

part política i que després es vol estendre cap a les entitats. Per altra banda, aquí a 

Artés ja hi ha un grup de persones que, durant molts anys, estan fent informatius a 

la Radiotelevisió Artés, i que segons li consta, ho fan sense cobrar res, ho fan de 

forma totalment altruista, i, evidentment, entrar ara en la ràdio de pagament, 

podria trencar la bona convivència entre els mitjans de comunicació que hi ha al 

municipi.  

Els hauria agradat parlar-ho de forma més extensa. Creuen que són molts diners 

destinats a aquesta partida. 

Per tot això els agradaria que els expliquessin més aquesta desviació de 235.000 

euros, o sinó el seu grup no hi podrà donar suport. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que és totalment legal fer una 

modificació de crèdit, tot i que només sigui el mes de juny. A vegades, en un any, 

n’han fet sis, fins i tot vuit, en tot cas s’han fet les que han sigut necessàries. 

Afegeix que no s’ha fet abans perquè faltava fer el tancament de l’any, i 

evidentment un cop feta l’exposició al públic d’aquest tancament es pot disposar 

dels diners. Diu que no s’estan malgastant, sinó que s’estan complementant 

partides que, amb la previsió que s’havia fet, semblava que, podien quedar curtes. 

El que és important és que es pugui fer aquesta modificació pel bon funcionament 

del govern. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa manifesta que el projecte de la ràdio ha 

sigut una decisió política. Explica que és un preprojecte que hi ha i que es pot tirar 

endavant de moltes maneres. Afegeix que s’ha de treballar en una línia conjunta de 

la televisió amb l’Artesenc. 

Explica que s’haurà de fer un projecte definitiu, amb un reglament. S’haurà de 

formar un consell de Comunicació en el qual hi haurà polítics, però també hi haurà 

gent del sector de la comunicació i en el qual hi podrà participar tothom. 

Afegeix que mai s’han tancat la participació en cap Comissió. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta:   

Resultat:  

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

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

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

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

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

l’anterior proposta. 

 

 

3.4 APROVACIÓ  BONIFICACIÓ DE QUOTA DE LLICÈNCIA D’OBRES 
 

Es dóna compte a la següent proposta presentada per l’Àrea d’Hisenda: 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 20 d’abril de 2016, en el qual 

s’atorgava la llicència d’obres núm. 6/2015 a Domènec Baró Bach en representació 
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de la Fundació Patronat de la Vila d’Artés per col·locar gres, canviar portes segons 

normativa i adequar menjador per a les persones més assistides de la residència 

d’avis situada al C. Hospital, 15. 

 

Vista la liquidació número 2016-0091 aprovada per la mateixa Junta de Govern 

Local relativa a la llicència d’obres esmentada que estableix el següent: 

 

 

CLASSE D'OBRES 

 

Base 

Imposable 

 

Tipus 

 

gravamen 

 

Quota 

Tributària 

(Euros) 

 

Impost sobre construccions........... 

Taxa per llicències urbanístiques.... 

 

50.000,00 

50.000,00 

 2,85% 

 0,65% 

1.425,00 

   325,00 

 

IMPORT TOTAL A 

INGRESSAR............. 

 

.............. 

 

........... 

 

1.750,00 

 

Vist l’escrit registre d’entrada 1073/2016, de data 25 d’abril de 2016, presentat pel 

senyor Domènec Baró Bach en representació de la Fundació Patronat de la Vila 

d’Artés en el qual sol·licita que s’apliqui la màxima bonificació a la quota de l’impost 

sobre construccions de la llicència d’obres. 

 

Atès l’article 6.3 de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres que estableix el següent: 

 

“Article 6è - Beneficis fiscals de concessió potestativa  

 

3. S’aplicarà una bonificació de la quota d’un 90% a les construccions, 

instal·lacions o obres que siguin declarades pel Ple de la Corporació d’especial 

interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 

històric artístiques o de foment de l’ocupació.” 

 

Per tot això l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents 

acords: 
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Primer.- Declarar l’obra per col·locar gres, canviar portes segons normativa i 

adequar menjador per a les persones més assistides de la residència d’avis situada 

al C. Hospital, 15, segons llicències d’obres número 6/2015, d’especial interès o 

utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 

o de foment de l’ocupació. 

 

Segon.- Deixar sense efecte la liquidació número 2016-0091 d’import 1.750,00 € 

aprovada per junta de govern el dia 20 d’abril de 2016. 

 

Tercer.- Bonificar la quota de la liquidació aprovada relativa a l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres en un 90% i aprovar una nova liquidació 

corresponent a la llicència d’obres núm. 06//2015 amb l’import següent: 

 

 

CLASSE D'OBRES 

 

Base 

Imposable 

 

Tipus 

gravamen 

 

Quota 

Tributària 

(Euros) 

 

Impost sobre construccions........... 

Taxa per llicències urbanístiques.... 

 

50.000,00 

50.000,00 

 2,85% 

0,65% 

1.425,00 

   325,00 

 

IMPORT TOTAL...................................... 

Bonificació del 90% de l’impost sobre 

construccions ....................................... 

 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR............. 

 

.............. 

 

........... 

 

1.750,00 

 

1.282,50 

 

467,50 

  

Quart.- Notificar el present acord als interessats 

 

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

d’aquesta bonificació i que es mostren totalment a favor de la feina que estan fent 

des de la fundació del Patronat. 

Explica que per entendre l’abast de la seva tasca, només cal veure que, a al 

municipi de Santpedor, tenir la seva residència, els ha suposat una inversió de 4,6 

milions d’euros. 
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La residència de la Fundació no ha suposat cap despesa a Artés. És veritat que no 

és municipal però està gestionada per un patronat amb una finalitat clarament 

social, i que la gent d’Artés fa molts anys que se’n beneficia.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa creu que s’ha de valorar el sistema de gestió 

que s’està fent a Artés des de fa anys, i en el qual l’Ajuntament ha tingut un paper 

important. 

Finalment diu que s’ha de tenir present la gran tasca que es fa des del patronat, 

així com també, encara que de forma diferent, es fa des de la residència Sant 

Víctor. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez, abans que res, vol puntualitzar que en l’article 6 

que fa referència als beneficis fiscals de concessió potestativa de l’ordenança fiscal 

núm. 5, a part del que acaba de dir l’Alcalde, diu que per obtenir aquesta 

bonificació cal presentar una memòria justificativa que acrediti l’especial interès o 

utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 

o de foment de l’ocupació. 

Per aquest motiu i vista la memòria justificativa, el seu grup votarà en contra 

d’aquesta proposta. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, en Roger Genescà Campí, na 

Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño Jiménez, en Marc Torras Simón, en Josep 

M. Artigas Feliu i na Mercè Simó Ribas. 

S’absté: n’Enric Forcada Valiente 

Voten en contra: N’Elisabet Carracedo Mañosa, na Meritxell Bonastre Aris, n’Ernest 

Clotet Berenguer, n’Òscar Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

Amb el resultat de 7 vots afirmatius, 1 abstenció i 5 vots en contra, el Ple de la 

Corporació  aprova l’anterior proposta. 

 

 

3.5 APROVACIÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS 
MUNICIPALS A ALUMNES AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES I 
CONVOCATÒRIA CURS ESCOLAR 2016/2017 
 

A continuació es dóna lectura a la següent proposta presentada per l’Àrea de 

Benestar Social: 
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Atès que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, defineix els 

principis generals que inspiren el sistema educatiu i l'organització d'aquest per a 

satisfer el dret a l'educació, per mitjà de la cooperació entre els diversos agents de 

la comunitat educativa, consolidant un projecte educatiu de país que garanteix el 

dret a l'educació de tota la ciutadania i que, prenent com a fonament la igualtat, 

l'equitat i la justícia social, li ofereix una educació gratuïta i de qualitat. 

 

Atès que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són 

principis del sistema educatiu, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot 

l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com 

l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no 

discriminació. 

 

Atès que és competència municipal participar en la vigilància del compliment de 

l’escolaritat obligatòria de conformitat amb allò establert en l’article 66.3.o) al 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya i en l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 

d’ abril, reguladora de las Bases del Règim Local . 

 

D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, respecte a les 

bases per a l’atorgament de subvencions.  

 

Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i 

el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

General de Subvencions. 

 

El Regidor de Serveis Socials, Salut Pública i Participació proposa al Ple l’aprovació 

dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar inicialment les  bases per a la concessió d’ajuts escolars 

municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques . 

 

Segon.- Exposar-les al públic durant el període de vint dies hàbils mitjançant 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis i a la 

web de la corporació www.artes.cat, en el supòsit que no hi hagi reclamacions 

http://www.artes.cat/
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l’aprovació anterior esdevindrà definitiva. Una referència d’aquest anunci s’inserirà 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tercer.- Aprovar la convocatòria dels ajuts concessió d’ajuts escolars municipals a 

alumnes amb necessitats socioeconòmiques  per al curs 2016-2017, i procedir a 

publicar l’anunci de la mateixa en el Butlletí Oficial de la província, tauler d’anuncis 

de la Corporació i a la web de la corporació. 

 

Quart.- Aprovar el model de sol·licitud que figura com annex a les bases. 

 

Cinquè.- Els ajuts objecte d’aquesta proposta quedaran supeditats a l’aprovació 

definitiva de la corresponent modificació pressupostària limitats al crèdit 

pressupostari de 9.000,00 euros. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup permetrà l’aprovació, 

perquè creuen que qualsevol ajuda a les persones és benvinguda. 

Tot i així els hauria agradat poder-les treballar de la mateixa manera que s’ha fet 

amb altres bases, amb la mateixa predisposició que havia mostrat anteriorment la 

regidoria. 

Diu que no van tenir cap informació d’aquestes bases fins el dijous de la setmana 

passada, que els falta saber de quina forma que s’ha anat treballant, i aquestes 

bases obeeixen a una voluntat política en concret. 

En la proposta d’aprovació hi ha una frase molt bonica que diu que es treballarà 

“consolidant un projecte educatiu de país que garanteix el dret a l'educació de tota 

la ciutadania i que, prenent com a fonament la igualtat, l'equitat i la justícia social, 

li ofereix una educació gratuïta i de qualitat.” Per tant, en principi, tots estem 

d’acord en el principi d’igualtat i gratuïtat. 

Ara però, entrant en l’objecte del que són les bases, en el punt 1.2 diu que “els 

ajuts contemplats en el present reglament no tenen una naturalesa de signe 

universal ni subjectiu, Els ajuts resten subjectes, en primer lloc, a la disponibilitat 

de crèdit i dotació pressupostària per part de la corporació i, en segon lloc, al criteri 

de necessitat social reflectit al barem social i al barem econòmic de les presents 

bases”. Això vol dir que aquests ajuts no són per a tothom, sinó que només són per 

aquelles persones que tenen una situació econòmica molt dificultosa. Vol 

contraposar aquests amb ajuts que es donen a pobles veïns com són Sant Salvador 

de Guardiola, que en comptes de destinar-hi  9.000 euros com aquí, hi han destinat 

17.000 euros, tot i que és una població molt més petita, i els ajuts són per a totes 

les famílies per comprar llibres. En el cas d’Igualada també hi ha un ajut universal 
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per alumne de 85 euros i que és per l’adquisició de llibres. A Molins de Rei també 

volen fomentar la reutilització dels llibres a través de subvencions a les AMPA’s, per 

tal que no sigui tan gran el cost econòmic a les famílies.  

El seu grup entén que l’aportació econòmica que es vol fer pot ser petita per 

l’estudi que se’ls ha presentat pocs minuts abans de començar el Ple, perquè la 

previsió era d’11.000 euros i d’entrada només n’hi ha 9.000, i demanen si això és 

perquè no s’hi acollirà tothom qui hi tingui dret. 

El seu grup s’hauria estimat  més que es destinessin més diners a la compra de 

llibres que no pas gastar-se 20.000 euros en un projecte d’una ràdio on no sembla 

que hi hagi ningú al darrere. D’aquesta manera, els 300 euros que costen els llibres 

a una família per alumne de secundària, es podrien sufragar en part amb diners 

públics i d’aquesta manera podrien arribar a tothom. 

Són moltes les famílies que, tot i tenir ingressos, tenen dificultats per arribar a 

finals de mes, i això hauria de quedar contemplat en aquestes ajudes que es volen 

donar. 

Creuen que hi podria haver hagut més consens en aquest tema dels llibres si 

s’hagués treballat de forma conjunta. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que, bàsicament, ells entenen que 

l’educació ha de ser universal i que ha d’arribar a tothom, per aquest motiu van 

donar suport a l’ILP que es va presentar a la Generalitat fa pocs mesos, i que els 

hauria agradat poder discutir dins els pressupostos de la Generalitat, que n’és la 

responsable. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí respon que és una llàstima que no aprovessin 

aquests pressupostos, que llavors el problema és aquest. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que li hauria agradat poder discutir aquest 

tema amb la responsable d’aquesta educació pública, que es debatés i es valorés la 

proposta, no del grup, sinó una proposta que fos realment una iniciativa legislativa 

popular. 

Afegeix que aquí, com Ajuntament, el que es mira de fer és tapar forats de 

responsabilitats que no els pertoca, i tot i així l’assumeixen. 

Hi ha persones que no poden fer front a aquestes despeses i hi ha alguns alumnes 

que s’han passat alguns mesos del curs sense llibres, perquè no tenien cap 

possibilitat d’accedir-hi. 

L’objectiu d’aquestes bases és fer transparent i públic unes  ajudes, algunes de les 

quals ja es feien, per tal que tothom pugui accedir-hi. 
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El regidor en Roger Genescà Campí diu que aquests ajuts no es poden considerar 

universals perquè  només són per unes persones amb unes condicions 

determinades. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que ells entenen que la educació és 

universal, i perquè hi hagi universalitat en l’educació, donen aquest suport perquè 

tothom hi pugui accedir amb les mateixes condicions. 

Hi ha molts alumnes que no poden anar a les sortides, hi ha molts alumnes que no 

poden anar de colònies, que no tenen llibres per fer les classes. El que es vol és que 

tothom parteixi d’una base mínima, no es pretén pagar les colònies de tots els 

nens. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que no s’arribarà a totes les persones 

que ho necessiten, amb aquestes bases només es cobrirà les necessitats d’unes 

persones determinades que, evidentment, no tenen cap ingrés. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que si hi ha més persones que ho sol·liciten, 

i cal, la partida destinada s’ampliarà. L’Ajuntament ha d’estar al costat de les 

persones amb més necessitats. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta:   

Resultat:  

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

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

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

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

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

l’anterior proposta. 

 

 

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

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

assumpte en l’ordre del dia: 
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4.1.- APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS 
 

Es dóna compte de la següent proposta presentada per l’Àrea d’Igualtat: 

 

Atès que l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders 

públics han de garantir el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre 

dones i  homes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la promoció professional, 

en les  condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i 

també han  de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d’embaràs o 

de maternitat.  

 

Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut 

bàsic  de l’empleat públic, que desprès d’obligar les administracions públiques a 

respectar la  igualtat de tracte i d’oportunitat en l’àmbit laboral, i amb aquesta 

finalitat, ordena l’adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de 

discriminació laboral entre  dones i homes, i disposa que, sens perjudici de 

l’anterior, les administracions públiques han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.  

 

Atès l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 

de  dones i homes que defineix els plans d’igualtat com un conjunt de mesures 

adoptades  després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir la igualtat de 

tracte i  d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de 

sexe.  

 

Atès que correspon al Ple l’organització de l’Ajuntament, competència que es vincula  

amb la creació dels òrgans i l’aprovació de les instruccions per a l’elaboració de  

l’esmentat Pla d’igualtat; tot això d’acord amb l’art. 33.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’art. 36.1, 

lletres a) i  d), del mateix text legal.  

 

En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció  dels següents:  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament d’Artés, que  s’adjunta 

com a annex al present dictamen.  
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SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a l’aprovació dels actes  necessaris per 

desenvolupar i aplicar les accions que se’n derivin de l’adopció del present acord.  

 

El regidor en Roger Genescà Campí expressa que el seu grup votarà a favor de la 

seva aprovació, perquè creuen que treballar per la igualtat és sempre positiu, i que 

sempre podran comptar amb el seu suport en aquest sentit. 

 

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

 

 

4.2.- APROVACIÓ MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE 
LES PERSONES REFUGIADES 
 

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

assumpte en l’ordre del dia: 

 

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les 

Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que 

viuen milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades 

internes i sol·licitants d’asil que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a 

marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, 

entre d’altres.  Amb la commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que 

la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones 

desplaçades i refugiades arreu del món, així com reconèixer la tasca dels 

professionals i voluntaris de les entitats que treballen en matèria d’immigració i asil 

que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants de protecció 

internacional. 

 

Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents 

institucions catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a 

conèixer aquesta realitat i denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del 

govern de l’Estat espanyol, que és l’administració competent a l’hora de fixar els 

contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional,  que s’ha situat a la 

cua d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que encapçala el 

rànquing de països que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, 

des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la protecció internacional 

com demostren diverses iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el PEN 

Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores dels 
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drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant 

les entitats que treballen donant assistència a les persones amb necessitats de 

protecció internacional. 

 

Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de 

la seva fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya 

d’emergència del 2013 per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria 

que continua vigent. Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la 

Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb 

aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i 

la protecció subsidiària.  

 

Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars 

de persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va 

despertar una onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la 

manca de resposta dels Estats amb les persones refugiades. Aquell dia molts 

ajuntaments catalans van mostrar la seva solidaritat amb el municipi de 

Lampedusa, que esdevindria la principal administració pública que oferia acollida, 

aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les 

competències ni els recursos. 

 

Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a 

conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran 

majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. 

Els vam veure travessar el sud-est d’Europa durant mesos passant per Turquia, 

Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació que havia 

viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa 

comuna per milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, 

Nigèria, Mali… Persones que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova 

vida digna. 

 

El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa 

majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern 

de la Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones 

demandants de protecció internacional , preveient una allau d’arribades de 

refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de 

l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a 
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aquesta situació, així com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones 

Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan 

transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i la 

Generalitat.  

 

Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de 

responsabilitat per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de 

persones refugiades que calia reubicar entre els Estats membres de la UE, així com 

a promeses incomplertes de la major part dels governs com el de l’Estat espanyol, 

que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en dos anys, la realitat no ha 

superat les poques desenes de persones reassentades. En canvi, la reacció de les 

institucions europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països 

emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de 

condicionar ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el 

govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de contenció de 

possibles refugiats. 

 

En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia 

vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets 

humans, i lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i 

compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea 

externalitza les seves fronteres i subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat 

turc.  Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 

Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català. 

 

Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una 

premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la 

Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és 

acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar 

les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües 

frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la 

Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats 

humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en 

els països d’origen i trànsit, etc. 

 

Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària 

totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim 
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l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades 

respectant els drets fonamentals de l’asil i de la protecció internacional recollits en 

les convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la Declaració 

Universal dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la 

Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967.  

 

A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els 

ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions municipalistes 

catalanes estem donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la 

campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem treballant per a la seva 

integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el president de la 

Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de 

Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està 

preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir. 

 

Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys 

milions d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres 

avis i besavis fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els 

braços com van fer altres països amb nosaltres durant aquell episodi de trista 

memòria. 

 

Per tot això, des de l’Ajuntament d’Artés, es proposa l'adopció dels acords següents 

acords: 

 

• Declarar Artés, municipi compromès amb les persones refugiades. 

 

• Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les 

polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en 

l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç. 

 

• Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels 

recursos econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades. 

 

• Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i 

Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que 

futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional. 
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• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 

segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 

responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 

reassentades que li corresponen de manera immediata. 

 

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de 

refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.   

 

• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, 

dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les 

mesures concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de 

qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones 

s’estableixin. 

 

• Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i 

protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de 

les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva 

integració.  

 

• Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes 

d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

 

• Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per 

a l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels 

municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament 

 

• Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per 

garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la 

interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la 

cohesió social.    

 

• Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i 

solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les 

entitats municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té delegada 
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aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a 

l’Associació Catalana de Municipis. 

 

• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 

Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així 

com a les entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas). 

 

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

 

 

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

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

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

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

des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern núm. 23/2016. 

 

 

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 

El regidor en Roger i Campí diu que aquest és l’últim Ple de la Secretària, la Sra. M. 

Llum Bruno, i el seu grup vol agrair el seu treball durant el temps que ha estat a 

l’Ajuntament d’Artés, per la seva eficàcia en el treball, per la garantia de 

transparència que ha aportat, i sobretot per les noves maneres de treball que ha 

aportat, per l’aire fresc, i esperen que aquestes formes es quedin a l’Ajuntament. 

En nom de tots els regidors del seu grup, li agraeix la feina feta durant aquest 

temps. 

 

La Secretària na M. Llum Bruno agraeix a tota la Corporació, tant al grup de 

l’oposició, com el grup de govern, que li hagin facilitat el desenvolupament del 

treball, i diu que ha estat un plaer treballar a l’Ajuntament d’Artés. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que en aquest últim Ple de la Sra. M. 

Llum Bruno, vol expressar també la seva satisfacció per les formes de treball que 

ha aportat aquí. Li agraeix la tasca que ha portat a terme, recordant que amb 

només un dia a la setmana era molt difícil. També vol agrair al personal de 
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l’Ajuntament que s’adaptés a aquesta forma de treball, i que s’hagi pogut anar fent 

tota la feina. Finalment, s’afegeix als agraïments fets pel Sr. Roger Genescà, 

expressant que tot l’Equip de govern hi està d’acord. 

 

La Secretària na M. Llum Bruno agraeix també el suport del personal, que s’han 

adaptat molt bé a la nova forma de treballar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació al Ple de maig, pel que fa al tema de 

l’aigua, recorda que es va agafar el compromís de convocar la Comissió que hi ha 

creada per aquest tema i que encara no s’ha fet. Per aquest motiu, demanen que 

es faci el més aviat possible. 

Creuen que es prioritari abordar aquest tema, perquè l’informe del qual van parlar 

delatava l’estat en què es troba l’estat de l’ETAP. 

Diu que també volen demanar a Intervenció un llistat anual dels proveïdors, dels 

que facturen més de 10.000 euros, i una comparativa dels últims quatre anys, per 

veure quines empreses segueixen facturant el mateix, quines han augmentat i 

quines han deixat de facturar. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez, pel que fa al tema de l’aigua, diu que hi estan 

totalment d’acord, que és un tema urgent i prioritari per ells, però en la situació 

atípica que teníen en aquests moments no han pogut fer res encara, esperen que 

ara que la Secretària hi serà a temps complet, hi puguin dedicar més temps. 

Suposa que volen assessorament tècnic i legal, encara que ens puguin trobar la 

part política. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que creu que no els fa falta assessorament 

tècnic legal per treballar els temes que van comentar l’altre dia. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez creu que en el moment de parlar de diferents 

models gestió, ells voldran saber sobre la legalitat dels mateixos. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí respon que, de moment, no estan parlant de 

models de gestió. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que la seva intenció és fer-ho tot junt. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que s’estan referint als problemes 

d’aigua que té Artés a dia d’avui. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga diu que, si no hi ha res de nou, aquest mes es 

convocarà la Comissió. 

Explica que, aquesta setmana, la Interventora va parlar amb la persona que va fer 

l’estudi de la planta, i diu que la intenció és analitzar diferents aspectes per poder 

treballar, ja que hi ha hagut alguns canvis. 

Explica que l’ACA s’ha compromès davant el Consell comarcal, i està resolent un 

seguit d’incidències tècniques, i s’ha fet unes proves en relació a uns filtres que no 

es trobaven perquè l’empresa subministradora havia fet fallida. Estan esperant una 

reunió que han de fer amb el Consell comarcal perquè els expliquin tots aquests 

aspectes, i llavors els convocaran a una reunió. 

Recorda que s’estan parlant de dos aspectes diferents: un fa referència al model 

gestió i l’altre relacionat amb les millores que s’estan fent a la planta. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez proposa una setmana ja per quedar, a partir del 

pròxim dia 19. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que si algú no hi pot assistir, ja se li 

traslladarà més endavant tot allò que es tracti a la reunió. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació al treball participatiu per l’elaboració 

de pressupostos que els va comentar l’Equip de govern, demana si es tracta 

d’alguna partida concreta dels pressupostos o bé si s’està parlant que tot el 

pressupost es farà de forma participativa. 

També demana si es permetrà el treball de l’oposició de la mateixa manera que 

s’ha fet fins ara, tot i que en l’últim pressupost no es va aprovar cap de les 

propostes que ells van fer, o bé hauran de fer servir els canals externs de 

l’Ajuntament. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que d’entrada és una idea, que es portaria 

tota la part no estructural a participació. Diu que quan s’elaboressin els 

pressupostos es recollirien les propostes rebudes. Afegeix que de moment és una 

línia que encara han de treballar i que, per fer-ho, necessiten assessorament extern 

per saber quina metodologia caldria utilitzar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana quin serà el paper de l’oposició en 

l’elaboració dels pressupostos, si es tractarà d’aixecar el braç i prou a l’hora de 

votar-los. 
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El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que podran fer com tothom: presentar 

propostes i votar com ho farà tothom. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si ho hauran de fer a través del procés 

participatiu. 

 

El regidor n’Israel Falcó respon que encara no saben ben bé com funcionarà el 

procediment, però que la idea és agafar el màxim de propostes. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si no tindran en compte el que el seu 

grup presenti al Ple. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que es vol donar prioritat a la veu del 

poble. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que es tracta d’agafar els pressupostos 

participatius que s’hagin treballat amb la població i després passar-vos les 

propostes com s’ha fet sempre perquè pugueu opinar o valorar les propostes, però 

tenint en compte que hi podran participar totes les persones de la població. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa recorda que encara s’està estudiant, 

explica que la seva intenció, però, és tirar-ho endavant. Diu que s’han fet tres 

audiències públiques en les quals tothom podia participar, fins i tot la oposició i que 

no els hi ha vist. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana a la regidora si és que per estar ben 

informats cal que vagin a les audiències públiques. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que no, que el que ella vol dir és 

que de canals de participació n’hi ha molts i que s’han d’aprofitar. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que ells tenen el deure de facilitar l’accés a 

la informació a tothom, i està convençut que fan el possible en aquest aspecte. 

Recorda que en la legislatura passada ja es van fer alguns pressupostos 

participatius, que van ser els d’esports i joventut. 
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S’han de buscar mecanismes que facilitin la participació de la gent i que s’hi puguin 

implicar. Els dos grups de l’Equip de govern estem d’acord en treballar en aquest 

sentit. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que amb els pressupostos participatius 

no se’ls vol deixar de banda i avisar-los la setmana anterior, sinó que tothom ha 

d’aportar el que cregui convenient, de la mateixa manera que l’Equip de govern. 

Diu que si es posa tota la inversió a participació, hi pot haver un projecte que els 

il·lusioni molt però que, quan es tracti en participació no es voti, i llavors 

personalment creu que no s’ha de tirar endavant. 

També potser que un projecte presentat per l’oposició sigui debatut en participació i 

si és votat, llavors, es tiri endavant. 

La intenció es buscar la manera que tothom hi pugui participar, ja sigui com a 

partit, com a entitat o individualment. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que fa uns dies van veure que, per fi, 

s’instal·laven les papereres normals, com les que ja hi havia, sense departaments 

per al reciclatge.  

Des del Ple se’ls havia dit que no s’havien instal·lat abans perquè s’estaven fent 

unes divisions.  

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que, de moment, s’ha posat papereres 

en els llocs del poble que feien més falta. 

Pel que fa a les divisions, diu que van demanar l’opinió a un ferrer del poble, i 

aquest va dir que ho veia molt complicat. Per aquest motiu, de moment, no s’ha 

fet. 

S’ha decidit posar les papereres que faltaven, i en els llocs més cèntrics, on hi 

puguin haver més deixalles, s’intentarà posar papereres pintades del color que 

correspongui: groc per als envasos i verdes pel rebuig. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que si es demana a la gent del poble que 

recicli, l’Ajuntament també ho hauria de facilitar. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que la solució seria comprar papereres 

directament amb la separació. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que, dies enrere, una persona els va 

comentar que hi ha un tram de vorera, a l’alçada del núm. 81 del c/ Rocafort, que 
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està només formigonada, amb sotracs i molt malmesa, i que en aquest indret fins i 

tot hi ha caigut alguna persona. 

Demana com pot ser que aquell tros només estigui formigonat i no estigui 

pavimentat com la resta de vorera i demana que es pavimenti. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que és veritat que aquell tros no està 

pavimentat. Explica que s’ho va anar a mirar amb l’arquitecte tècnic, i va demanar-

li que parlés amb el propietari perquè es pavimentés correctament la vorera. D’això 

fa una setmana, i no n’ha fet més seguiment. Creu que si aquesta zona no està 

pavimentada correctament és perquè no ho van pagar en el seu moment. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, en relació als pipicans, explica que han trobat 

una factura en relació a la compra del pipican de la plaça Telers per 822 euros, 

després també han trobat una altra factura d’un fuster del municipi, amb el 

concepte de tanca de pipican de la plaça Telers per un import de 2.200 euros, més 

una altra de 371 euros que també fa referència als pipicans de la plaça Telers. 

Afegeix que encara han trobat una altra factura d’un ferrer del poble amb el 

concepte de 3 suports per tanca de pipicans per 989 euros. La suma total de les 

factures és de 4.382 euros. Diu que si aquest és el import del pipican, llavors 

entenen que s’hagi de modificar la partida pels pipicans. Demanen que si aquest 

preu només fa referència a la tanca, quant costa fer un pipican. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que, veient el problema de les caques 

de gossos, l’Àrea de Salut va proposar instal·lar els pipicans. El sistema de 

construcció dels pipicans s’ha anat millorant i perfeccionant a mida que s’han anat 

fent, el primer i el segon. El tercer, que s’està a punt de fer, i buscant el millor 

pressupost, es farà amb tanques que es van encarregar pel de la plaça Telers. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que el primer pipican, el del c/ Les 

Parres, com que havia d’anar en un espai delimitat i concret, es va encarregar a un 

fuster del municipi. El segon com que també s’havia de fer en un lloc concret, 

també es va demanar al mateix fuster. Després van veure que podíen comprar les 

fustes de la tanca a millor preu en una altra empresa, però només el material. 

Llavors, la brigada serà l’encarregada de col·locar el material. L’error que hi ha és 

en el concepte de la factura, perquè vam dir que eren per la plaça Telers i en canvi 

seran pel pipican del parc Eivissa. 
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El regidor Manel Parreño Jiménez, pel que fa a la factura de la reparació del 

rentavaixelles de l’escorxador de 380 euros, demana si és que no estava en 

garantia o s’ha espatllat per un mal ús, ja que l’escorxador fa pocs dies que s’ha 

inaugurat. Afegeix que, per aquest preu, fins i tot, potser, n’haurien pogut 

comprar-ne un de nou. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que es tracta d’un rentavaixelles 

industrial, que no és domèstic. Explica que un ratolí va entrar dins de l’aparell i es 

va menjar alguns cables de l’interior, i els van dir que la garantia no contempla 

aquesta possibilitat. 

L’empresa del control de plagues va instal·lar uns sistemes pels rosegadors perquè 

en aquesta local, a vegades, hi ha menjar, però el ratolí ja havia entrat dins 

l’aparell. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, pel que fa al tema dels horts socials, que 

estaven destinats i enfocats a persones de Serveis Socials, i els quals van quedar 

vacants en la seva majoria -creu que només se’n va adjudicar un-, diu que la resta 

d’horts s’han cedit a particulars. Demana com és que uns horts que, en principi 

havien de ser socials, hagin acabat sent de particulars. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que el treball col·lectiu que es fa als 

horts està gestionat per una empresa, que també és l’encarregada d’explicar com 

s’han de treballar els horts ecològics i que, si cal, també fa alguna xerrada. Afegeix 

que és una empresa que ja gestiona altres horts socials en altres poblacions. 

Aquesta empresa, quan va començar, va marcar unes quotes pel seu funcionament, 

que aproximadament, eren un 20% de persones de serveis socials, un 20% de 

persones nouvingudes, un 20% de dones. És va començar amb aquestes 

característiques i s’ha intentat mantenir així. Afegeix que, tothom qui ha sol·licitat 

hort, n’ha pogut tenir. Explica que són acords per un any, i després d’aquest temps 

es revisa el conveni amb les diferents persones usuàries i es torna a obrir llista 

d’espera. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana com es paga a aquesta empresa. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que amb diners de l’Ajuntament. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si aquesta empresa s’ha posat a 

disposició d’altra gent del municipi perquè es pugui assessorar.  
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que sí, que s’ha fet amb la comunitat 

de regants, perquè poguessin anar a les xerrades i s’ha passat informació de les 

xerrades a aquesta comunitat de regants, i per una altra banda, també se’ls ha 

passat informació relacionada amb el mosquit tigre. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana quina vinculació té aquesta empresa 

amb l’Ajuntament. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que és un projecte concret que porta i 

gestiona l’empresa, segons un pressupost. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si es van buscar pressupostos d’altres 

empreses per realitzar aquest servei. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que van buscar dos o tres llocs més, 

però que el funcionament que els va agradar més va ser el d’aquesta empresa. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si l’Ajuntament té els noms 

d’aquestes altres empreses amb les quals es va contactar. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que sí. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana al regidor d’hisenda si els poden fer 

arribar els estats de comptes de la Fira i de la Festa de la Verema.  

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez demana quants anys volen. 

 

El regidor en Marc Torras Simon respon que dels últims dos anys. 

 

 

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,  

 

Llum Bruno Garcia    Josep Candàliga Freixa 
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Artés, 30 de juny de 2016 
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