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

DIA 19 DE MAIG DE 2016 

 

 

 

Núm. de la sessió:  5/2016 

DIA: 19 de maig de 2016 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:25 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 LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

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

 

 

2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
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2.1. DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT RD 635/2014 I LLEI 15/2010 

 

A continuació es dóna compte dels informes emesos per la Interventora en data 3 

de maig de 2016, els quals diuen el següent: 

 

INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL 
SOBRE EL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 
635/2014, DE 25 DE JULIOL 

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

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

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

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

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

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

S’informa: 

DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 

Que de les dades comptables a data 27 d’ABRIL de 2016, i del llistat adjunt, se’n 

desprèn: 

Ràtio d’operacions pagades: -2,44 dies 

Import Operacions pagades: 469.539,24 euros 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: -3,21 dies 

Import d’operacions pendents de pagament: 193.007,96 euros 

Període Mitjà de Pagament de l’Entitat: -3,21 dies 

S’adjunta annex 1 amb documentació del 1R trimestre. 

 

INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL 
SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER 
LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
LES OPERACIONS COMERCIALS  

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

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

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

administracions públiques als seus proveïdors. 
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Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 són 55 dies del 

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

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

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

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

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

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

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

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

i Hisenda. 

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

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

morositat en les operacions comercials. 

S’informa: 

DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 

Que de les dades comptables a data 27 d’ABRIL de 2016, i del llistat adjunt, se’n 

desprèn: 

Import pendent de pagament a 30/03/16:191.368,07 €núm. Operacions: 235 

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

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

el primer trimestre en 27,60 dies. 

El període mig del pendent de pagament (PMPP) al final del primer trimestre, que 

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

pagament al final del trimestre, s’ha situat durant en 24,26 dies. 

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

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentada dels esmentats informes. 

 

 

2.2. APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA I DEL COMPTE 
DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ, REALITZAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2015 

 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea d’Hisenda que 

diu el següent: 

 

“ANTECEDENTS 
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1.Vist els Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a la liquidació d’ingrés per rebut i 

liquidació d’ingrés directe, liquidats per aquest ajuntament. 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en els Comptes 

coincideixen amb els fons transferits. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 

cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties 

següents: 

 

- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de2015: 

En període voluntari En període executiu 

Rebuts 29.198,79 € Rebuts 732.993,34 € 

Liquidacions 61.666,26 € Certificacions 292.002,22 € 

  

2.Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 

imposades per aquest ajuntament, que han estats rendides per l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2015. 

 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 

cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de les hisendes 

locals i que importa les quanties següents: 

 

- Pendent de cobrament en data 31 de desembre: 

Exercici 

2015 

17.508,89 € 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 

compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.  

Per tot això es proposa al ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de 

Gestió Tributària durant l’exercici 2015. 

SEGON.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació 

realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2015. 

TERCER.- Comunicar aquests acords a l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
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No obstant el Ple decidirà” 

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

 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

3.1. APROVACIÓ PROPOSTA SUBSANACIÓ ERROR MATERIAL 
TRANSCRIPCIÓ ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

 

“LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

- Llei General de subvencions 38/2003 

- Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels ens locals de Catalunya 

- Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Artés 

- Bases reguladores de l’Ajuntament d’Artés 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

Atesa la documentació obrant en la valoració de les subvencions de diferents 

projectes, exercici 2015, de la línia de cultura, en relació a dos projectes presentats 

per l’entitat “Raïm de poesia”. 

 

Atès l’acord de Ple de data 29 d’octubre de 2015, pel qual s’aprovava la concessió 

de subvencions per a projectes de diverses entitats esportives, culturals i 

d’educació i cooperació al desenvolupament de l’exercici 2015, constant en aquest 

l’atorgament a l’entitat “Raïm de poesia” de les següents subvencions: 

 

Entitats Projecte Subvenció 

Raïm de poesia VETLLADA ANIVERSARI 640,00 € 

Raïm de poesia VETLLADES POÈTIQUES 200,00 € 

 

Vist l’informe emès per l’Educadora social en data 5 de maig de 2016, del qual es 

desprèn l’existència d’un error material de transcripció dels imports esmentats, 

essent la valoració correcta la següent: 
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Entitats Projecte Subvenció 

Raïm de poesia VETLLADA ANIVERSARI 200,00 € 

Raïm de poesia VETLLADES POÈTIQUES 640,00 € 

 

Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 

 

PRIMER.- Esmenar l’error material de transcripció en l’acord de Ple de data 29 

d’octubre de 2015, en el següent sentit: 

 

Allà on diu: 

 

Entitats Projecte Subvenció 

Raïm de poesia VETLLADA ANIVERSARI 640,00 € 

Raïm de poesia VETLLADES POÈTIQUES 200,00 € 

 

Ha de dir: 

 

Entitats Projecte Subvenció 

Raïm de poesia VETLLADA ANIVERSARI 200,00 € 

Raïm de poesia VETLLADES POÈTIQUES 640,00 € 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat “Raïm de Poesia”. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria de l’Ajuntament. 

 

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

El Ple de la Corporació, per unanimitat, 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 ADHESIÓ III PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE A 
LA COMARCA DEL BAGES. 2016-2020. CONSTRUÏM UNA SOCIETAT 
IGUALITÀRIA 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea d’Igualtat, la qual diu el 

següent: 

 

Vist el text de l’acord del Consell Comarcal del Bages adoptat en sessió plenària de 

data 4 d’abril de 2016 que aprova el III Pla Comarcal d’igualtat de Gènere a la 

comarca del Bages 2016-2020. Construïm una societat igualitària, tramès a aquest 

Ajuntament, adjunt amb un exemplar del corresponent Pla perquè, en el seu cas, 

s’acordi la seva aprovació i s’adhereixi a la seva implementació. 

Atès que el Pla Comarcal d’igualtat de Gènere és l’eina de coordinació 

supramunicipal de polítiques i actuacions en matèria d’igualtat amb objectius 

concrets que recull, al temps que els municipis de la comarca que li facin seu els 

serveix com a punt de partida per desenvolupar les seves pròpies polítiques 

d’igualtat. 

Considerant que és d’interès pel municipi l’adhesió al III Pla Comarcal d’Igualtat de 

Gènere a la comarca del Bages 2016-2020. Construïm una societat igualitària, es 

proposa l’aprovació expressa de l’acord per l’òrgan competent segons el que 

disposa la comunicació del Consell Comarcal, abans esmentada. 

Per tot el que s’ha exposat el Regidor de l’Àrea d’Igualtat proposa al Ple l’adopció 

dels següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al III Pla comarcal d’Igualtat de Gènere a la comarca 

del Bages 2016-2020. Construïm una societat igualitària. 

SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages. 

 

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

 

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

assumpte en l’ordre del dia: 

 

4.2. APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU (CONVERGÈNCIA I 
DEMÒCRATES DE CATALUNYA) D’ARTÉS EN SUPORT DE LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ I DE L’ESTELADA. 

Es dóna compte a la Moció presentada pel grup de CIU d’Artés, a la qual s’adhereix 

el grup municipal d’ERC, que diu el següent: 
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Atès el reiterat menyspreu i intolerància del Govern de l’Estat espanyol per la 

llibertat d’expressió d’una part important de la ciutadania de Catalunya i pels 

símbols que els representen. 

Atès que el Parlament de Catalunya a través de la Resolució 497/X va reconèixer 

l’Estelada com a símbol d’un anhel i d’una reivindicació democràtica legítima, legal i 

no violenta. 

El grup Municipal de CiU d’Artés proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 

1. L’Ajuntament d’Artés rebutjà frontalment qualsevol prohibició d’exhibició de 

símbols democràtics i legals utilitzats per la ciutadania. 

2. L’Ajuntament d’Artés rebutja frontalment qualsevol intent del Govern espanyol 

de coartar la llibertat d’expressió de la ciutadania de Catalunya quan s’expressa de 

forma democràtica, legítima, legal i no violenta. 

3. L’Ajuntament d’Artés expressa el seu ple suport a la Resolució 497/X del 

Parlament de Catalunya de reconeixement de l’Estelada com a símbol d’un anhel i 

d’una reivindicació democràtica 

4. L’Ajuntament d’Artés exigeix al Govern de l’Estat espanyol que deixi de perseguir 

als ciutadans de Catalunya per la lliure expressió un anhel i una reivindicació 

democràtica, legítima, legal i no violenta com és la de demanar la independència de 

Catalunya. 

5. Trametre aquesta Moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, 

al Congrés del Diputats i al Govern de l’estat espanyol.” 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que el seu grup troba molt correcte 

aquesta Moció, així com demanar la llibertat d’expressió, però que voldrien 

puntualitzar alguna cosa. El seu grup no creu que l’estat espanyol els representi, i 

entenen que ja no se li ha de demanar segons quines coses. Explica que aviat farà 

9 anys que es va morir en Lluís M. Xirinacs, que en certs aspectes va ser un 

referent, i que una de les seves frases mítiques era que “la llibertat no es demana, 

es pren”, i el seu grup entén que amb aquesta Moció el que es fa una mica és 

demanar a l’estat espanyol que ja no els representa una cosa que ens hem d’agafar 

nosaltres. 

 

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

 

 

5.- 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. 17/2016. 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que, com a membres de la Comissió 

dels Casals, els ha arribat a les mans una carta dirigida a l’Ajuntament que els ha 

preocupat i demanen que se’ls informi sobre aquest tema que ha manifestat 

l’Escola Pública. 

Seguidament dóna lectura a la carta que diu així: 

“A tots els membres de la comissió de casals de vacances: 

El curs 05-06 es va crear la comissió de casals de vacances amb la intenció de 

treballar ampes, escoles i partits polítics per l’organització de les activitats que 

s’oferien a nivell municipal en els períodes de vacances escolars (estiu, Nadal i 

setmana Santa). 

Durant aquests deu anys, des de la creació d’aquesta comissió, s’han anat 

introduint canvis en la gestió i l’organització d’aquests casals, fruit d’un treball 

conjunt entre tots els membres de la comissió, dels resultats de les enquestes de 

valoració fetes per les famílies i de les propostes de les diferents empreses que se 

n’han anat fent càrrec. 

Els últims anys hem vist com l’objectiu d’aquesta comissió s’anava diluint, i les 

poques reunions que s’han fet, han passat a ser simplement informatives de les 

decisions que s’han pres des de l’Ajuntament. 

Després de manifestar el nostre malestar pel funcionament de la comissió el maig 

del curs passat, quan se’ns va convocar a una reunió per informar de com s’havia 

planificat el casal de l’estiu quan ja estava tot decidit, aquest novembre ens vam 

tornar a reunir per intentar començar a programar els casals d’aquest curs 16-17. A 

la reunió es van fer un seguit de propostes que havien d’haver estat treballades i 

valorades per aquest juliol 2016. 

A dia d’avui estem encara a l’espera de l’acta de la sessió del novembre i de la 

valoració del casal d’estiu de l’any passat. 

L’AMPA i l’escola Doctor Ferrer volem continuar treballant en equip amb la resta de 

representants de la comissió per tal de poder oferir uns casals de vacances que 

s’adeqüin a les necessitats de tots els infants del poble, atenent, en la mesura del 

possible, les demandes de les famílies i dels nens i nenes, per la qual cosa 
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demanem reprendre les trobades amb la comissió de casals d’estiu i que aquestes 

deixin de ser només informatives. 

En cas que s’opti per un sistema de presa de decisions com l’actual, obviant els 

membres de la comissió, considerem que els logos i noms de l’escola i de l’AMPA no 

haurien de sortir com a organitzadors.” 

Com a membres que també formen part d’aquesta Comissió, consideren molt 

important la participació de totes les parts, perquè no passi com en el passat que 

s’organitzaven diversos Casals al poble. Recorda que es va crear la Comissió de 

Casals en una legislatura de l’actual equip de govern, i demana a les regidories 

implicades si poden explicar com està el tema, si ja hi ha programada alguna 

reunió...i al mateix temps demana que se’ls avisi quan es convoqui una altra 

reunió. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa manifesta que només està d’acord en una 

part d’aquesta carta,  i que va parlar amb alguns membres de la Comissió i no en 

sabien res, per ells també va ser una sorpresa. Explica que, des de l’any, és veritat 

que les comissions pràcticament només eren informatives, perquè els casals es 

realitzen des del Consell esportiu del Bages, i són ells qui s’encarreguen de tots els 

Casals. 

Afegeix que demà té previst respondre aquesta carta i que, si volen, ja els farà 

arribar a ells també la seva resposta.  

Diu que també té previst convocar una reunió perquè vol proposar que, de cara al 

setembre, cada any, es treguin a concurs tots els casals. Es realitzarien unes bases 

perquè s’hi poguessin presentar diferents empreses o entitats. 

En aquests moments, vam veure que, des del Consell esportiu del Bages no podíem 

satisfer totes les propostes que van sortir en l’última reunió. Hi havia el casal 

d’anglès, per exemple, que des del consell se’ns van dir que ells eren un consell 

esportiu no d’anglès.  

Tot i així, vull dir que  aquesta crítica té part de raó, però també vull recordar que 

sóc l’única regidora que no té cap tècnica que l’ajudin a les regidories pertinents, i 

per tant l’acumulació de tasques i la urgència ha propiciat una mica tot això. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí afegeix que creuen important que es prenguin 

les decisions conjuntament. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu que hi està totalment d’acord. 
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El regidor en Roger Genescà Campí diu que li sembla fantàstic si decideixen 

treure’ls a concurs, sempre que ho decideixin tots plegats.   

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que això és el que es pretén, i és 

per això que vol convocar una reunió per prendre les decisions corresponents. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació amb l’aigua d’Artés diu que, més 

enllà del gust i l’olor, hi ha molta gent que se n’ha queixat en aquests dos darrers 

mesos.  Creuen que hi ha un tema molt més important que aquest fet i és que 

durant més d’un dia –li sembla que concretament van ser tres- es va deixar de 

subministrar aigua al municipi d’Artés des de la planta potabilitzadora, degut a unes 

mancances molt greus que s’estan observant en el seu funcionament diari. 

A continuació diu que llegirà un informe que ha tramès el Consell comarcal als 

diferents grups, i en el qual consta un informe d’Aigües de Manresa, que és 

l’empresa que està portant la gestió actualment, on s’explica en què ha consistit 

aquesta anomalia, i demana que, després, entre tots prenguin la decisió més 

correcte per abordar aquest tema, que realment pot portar unes conseqüències 

molt greus per a tots els usuaris finals. 

L’informe diu: 

“INFORME SOBRE LES INCIDÈNCIES EN LA PLANTA POTABILITZADORA DEL 

SISTEMA COMARCAL EN ALTA BAGES-LLOBREGAT 

[...] 

2.- RELAT DE LA INCIDÈNCIA 

Els dies 7, 8, 9 i 10 d’abril es va produir un empitjorament molt important en el 

funcionament de filtració de l’ETAP del sistema Bages-Llobregat. Del conjunt de 

dotze filtres, un no estava operatiu i els onze restants no eren capaços de mantenir 

el cabal de filtrat en les condicions de terbolesa admeses per la normativa sanitària 

(límit d’1 NTU a sortida de la planta). Això implicava deixar fora de servei els filtres 

que “s’embrutaven” i en conseqüència la disminució del cabal de sortida de planta 

va disminuir fins a 50m3/h. Amb aquest cabal no es podia garantir el cabal 

sol·licitat pel sistema, que en aquells dies era de l’ordre de 2.000 m3 diaris. 

En aquell moment es donava aigua a Avinyó i Artés, i cabal sanitari a Calders. 

El divendres dia 8 després de comunicar la no garantia de servei al Consell 

Comarcal i a Sorea, es va deixar de subministrar aigua a Artés i a Calders, ja que 

disposen de suficients recursos propis, i es va prioritzar l’entrega al municipi 

d’Avinyó. Tot i així no es va poder recuperar la situació a Avinyó fins el dissabte dia 

9, no pas pel retorn a la capacitat de tractament, si no per la important reducció del 

consum en el municipi per part de les indústries. 
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Al dissabte dia 9, es va poder aturar la planta unes hores per procedir a instal·les 

les comportes separadores dels dos decantadors i efectuar la neteja d’un d’ells. En 

les operacions de neteja es va detectar una avaria en el sistema de purgues de 

fons, (no visibles en el procés normal d’operació) que malgrat no ser la causa 

principal del problema, podria afectar el funcionament normal del decantador. 

El divendres al vespre es va sol·licitar a Sorea que mantingués amb els pous propis 

el nivell del dipòsit de Can Vila al 70%” –per tant només amb aigua del Pou del 

Colomer- “per tal de no posar en perill la recuperació del sistema en cas que la 

situació s’agreugés, prioritzant el manteniment de nivells al dipòsit d’Avinyó, l’aigua 

tractada en la planta i no entregada a Avinyó es va subministrar a Artés. 

El diumenge dia 10 es van aturar dos filtres més, ja que s’obturava de forma 

reiterada el seu sistema de rentat. Aprofitant la recuperació del sistema als dos 

municipis es van sotmetre els nou filtres restants i encara operatius a un rentat 

exhaustiu, llençant l’aigua a llera. Estaven molt bruts i va caldre rentar en 

profunditat. A la nit es van connectar al sistema i es va començar a subministrar 

aigua tractada de l’ordre de 130 m3/h. 

El dimarts dia 12 es va comunicar a Sorea que es podien restablir les consignes de 

funcionament preestablertes. 

La terbolesa de sortida l’ETAP durant els dies esmentats va estar en molts moments 

per sobre d’1 NTU, i es va admetre de forma excepcional fins a 3 NTU. Com a 

mesures correctores s’aplicava una consigna major de cloració i també controls 

microbiològics addicionals. 

[...]” 

Els consta que Aigües de Manresa es va posar en contacte amb SOREA i suposen 

que també amb l’Ajuntament d’Artés. 

Cap al final de l’informe, sense entrar en tot el desglossament de les coses que 

s’haurien d’arreglar perquè s’han fet malament, dóna lectura a les conclusions del 

mateix informe que diuen: 

“CONCLUSIONS 

Del conjunt de problemes detectats al llarg del període des que es va iniciar 

l’explotació i que han estat reflectits en les tres auditories tècniques, afegits a la 

situació de deteriorament del funcionament del procés de tractament en les 

darreres setmanes i l’anàlisi en detall, encara en curs, dels filtres tant en el seu 

disseny com en la seva implementació, podem concloure que: 

-El projecte constructiu amb els corresponents modificats es pot considerar de 

mínims. 

- Que dos dels quatre municipis tenen una dependència gairebé total de la 

continuïtat del subministrament en alta, tant pel que fa a la qualitat sanitària 
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(Artés) com en la quantitat (Avinyó). Per aquest motiu, cal dotar el sistema dels 

mecanismes i instal·lacions que permetin augmentar la fiabilitat i garantir la 

continuïtat del servei, llevat dels casos de força major. 

- Que un dels elements imprescindibles en el procés de potabilització, com son els 

filtres, presenten unes disfuncions importants comprovades a la pràctica. Que no 

s’ha aportat per part de l’empresa constructora ni manual d’instal·lació, ni plànols 

constructius de la màquina en qüestió, i que l’empresa fabricant dels equips es 

troba desapareguda. 

- Que no havent-hi ni fabricant, ni manuals, i basant-nos en els elements objectius 

que hem pogut disposar, opinem que els filtres tenen defectes importants de 

disseny. 

- Que la instal·lació d’alimentació d’aigua decantada als filtres crea problemes 

transitoris per l’entrada d’aire i el trencament del floc, cos que comporta greus 

disfuncions en el règim de filtració (fins i tot amb filtres adequats). 

- Que l’explotació portada a terme fins avui ha estat a un 50% del cabal nominal, i 

que, havent-se evidenciat les limitacions i mancances importants tant en l’aspecte 

de qualitat com de fiabilitat, és altament improbable que es pugui assolir el cabal 

de projecte amb les suficients garanties sense abans haver dotat el sistema de les 

correccions tècniques adequades i havent afegit els elements que dotin de marge 

de maniobra suficient a l’explotador (dipòsit pulmó). 

- Que s’ha detectat un elevat nombre de petites mancances en diferents punts de la 

instal·lació, que una per una no tindrien una importància excessiva però que 

sumades constitueixen un risc elevat de pertorbació del funcionament i derivar en 

situacions d’emergència o aturada. 

- Que per tot l’esmentat, i amb la finalitat de poder garantir el servei en continuïtat, 

qualitat i quantitat, és important poder establir un pla d’inversions que corregís els 

principals problemes detectats i millori la fiabilitat del sistema en el seu conjunt: 

Dipòsit pulmó (entre 3.000 i 6.000 m·) 

Millora o reforma del sistema de filtració: col·lectors de càrrega, maniobra, 

mecanisme de rentat i regulació. 

Dotació dels elements redundants en equips i dispositius crítics. 

Dotació dels desguassos, sobreeixidors i xarxa de drenatge a la planta i dipòsits. 

Correccions de seguretat del treballador. 

Dotació d’elements per la reducció de la geosmina -que és precisament la que 

provoca la mala olor. 

Construcció d’unes instal·lacions de magatzematge de reactius. 

Construcció d’un sistema de reaprofitament de les aigües de by-pass de filtres. 
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Pensen que aquest informe evidencia les greus mancances que hi ha en aquesta 

ETAP, les quals poden posar en una situació crítica a aquests municipis sense que hi 

hagi cap fet detonador d’aquesta situació, si no que la causa es deu a un problema 

estructural de tota la instal·lació. 

Ens consta que des del Consell comarcal s’ha demanat una reunió amb el Director 

General de l’ACA, però són del parer que els principals afectats, Artés i Avinyó, 

haurien de prendre la iniciativa en aquest problema i, si cal, demanar una altra 

reunió, que sentin a parlar del nostre problema.  

Aquestes inversions de les que es parla aquí poden valer molts centenars de milers 

d’euros i aquests acabaran reflectits d’una manera o una altra en el preu de l’aigua, 

i aquest preu al final serà desorbitat. Hem d’estar al cas que no s’acabi ni el període 

de prova ni la garantia, i que aquestes mancances es puguin solucionar. 

És una situació crítica que cal abordar de forma immediata, tot i que estem segurs 

que alguna cosa ja es deu haver fet. 

Nosaltres ens volem adherir a les iniciatives que es proposin i així tots junts 

exposar el que s’ha fet malament aquí. Afegeix que tant l’Ajuntament d’Artés com 

el d’Avinyó haurien d’insistir en la proposta que van fer d’un by-pass entre la xarxa 

d’aigua de Sallent i la de l’ETAP, tal com ja van proposar. Així si hi ha un problema 

de filtre que faci que no es pugui garantir el cabal mínim, ens pugui venir l’aigua a 

través de Sallent, ja que aquesta té una qualitat similar a la que tenim actualment 

de l’ETAP. Així, amb una inversió mínima de 60.000 euros podríem tenir garantida 

l’aigua a Avinyó, que ells tenen un greu problema, ja que no se’ls pot subministrar 

de cap altre lloc, i també a Artés, que tot i que la podem tenir d’un altre lloc és de 

menys qualitat. Amb una inversió mínima que segurament podrien assumir aquests 

dos Ajuntaments  es podrien resoldre greus problemes com aquest, els quals es 

poden repetir de forma molt freqüent. 

Creuen que s’hauria de treballar conjuntament amb l’Ajuntament d’Avinyó, i afegeix 

que la mateixa proposta la faran arribar al Consell comarcal perquè aquesta 

l’estudiï, en miri la viabilitat i intenti tirar endavant aquesta proposta que hem 

presentat avui al Ple. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa corrobora que hi va haver aquesta incidència. 

Explica que el projecte de la planta era de l’any 1995, que l’any 2006 es va 

modificar però no es va posar en funcionament fins l’agost del 2015. Per aquest 

motiu, i arrel de la citada incidència, els ajuntaments de Calders, Artés i Avinyó, 

juntament amb el Consell comarcal vam demanar una reunió amb el Director 

General de l’ACA que ja es va fer i on ens van exposar tota la problemàtica que hi 

havia.  
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Aquesta obra està en garantia, tot i que sabem que l’empresa constructora té 

dificultat de recursos. 

En el 2006 es va adjudicar el projecte modificat, es va fer l’obra entre el 2009-2011 

i es va acabar el 2016. Era una obra que s’havia d’haver fet en divuit mesos, però 

van sorgir molts imprevistos i dificultats, una de les quals són els filtres. Això vol dir 

que la planta no està al 100% del rendiment, i que entre els serveis tècnics del 

Consell comarcal, Aigües de Manresa i de la mateixa ACA han anat trobant les 

mancances que tenia aquesta planta.  

En el moment de la incidència, s’ha seguit el protocol corresponent, posant-se en 

contacte amb SOREA i les garanties sanitàries van estar garantides en tot moment.  

També reconeix que el fet que la incidència passés en cap de setmana va ajudar 

molt, perquè és quan la planta no està en ple funcionament. 

Es va transmetre tota aquesta informació al director de l’ACA, i ens van respondre 

que es posarien a treballar amb el Consell comarcal per resoldre totes les 

incidències que entrin dins la garantia, i de les competències que té l’empresa. 

També hi ha alguna qüestió que no es té en compte com és la Geosmina que 

molesta durant un mes i escaig per l’olor que fa i el gust a florit que té, cosa que  

l’aigua captada directament de pou no té i que ara que l’agafem del riu directament 

sí. Aquesta olor només es pot millorar amb uns filtres de carbó actiu. 

Els filtres que hi ha actualment són d’una empresa de Canàries que va tancar i 

estem pendents que des de la Direcció de l’ACA, encarregada de dirigir aquesta 

obra, es busqui una alternativa que puguin fer compatibles aquests filtres. 

També es va parlar de la possibilitat que en cas d’avaria es pogués separar el 

dipòsit que tenim d’aigua crua, que és molt gran, i potser no faria falta que ho fos 

tant, ja que aquest estava pensat sobretot per algun tall que, a vegades, es fa a la 

sèquia per temes de manteniment. 

El dia 29 d’aquest mes també tindrà lloc una reunió amb el conseller Rull, a la qual 

aniran els representants del Consell comarcal. 

Com que estem dins el període de garantia, ja que es va posar en funcionament el 

mes de juny/juliol, cal resoldre totes aquestes mancances abans no s’acabi. 

El municipi d’Artés té mancomunada la gestió a través del Consell comarcal i aquest 

també ha realitzat un informe jurídic que s’ha tramés a l’ACA per tal de trobar una 

solució. 

És important que si hi ha una incidència SOREA estigui al cas, perquè hi ha dos 

temes: un és la gestió en ALTA i l’altre la gestió en BAIXA. 

Amb la gestió en BAIXA és on SOREA ha de garantir amb els seus mitjans que es 

compleixi el Reial Decret 140/2003, i en tots aquells dies, tot i que hi havia algun 
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paràmetre que no s’hagi complert, no s’ha descuidat en cap moment. En aquest 

cas, la incidència ha sigut tractada ràpidament i s’ha resolt. 

En aquest moment, és molt difícil que la planta funcioni al 100%, en aquests 

moments va la meitat del seu rendiment. 

La planta no pot deixar de bombar aigua durant un dia perquè Avinyó necessita 

l’aigua. 

Tots sabem que es tractava d’un projecte de gran embargadura, i la tecnologia, tot 

i que hi havia un modificat del 2006, fins el 2015 ha evolucionat molt, però amb la 

supervisió dels tècnics del Consell comarcal i la recepció que ens faci l’ACA, aquests 

problemes es resoldran. A més a més, l’empresa no diu pas que no vulgui fer-se 

càrrec de les mancances. 

Els alcaldes no hem estat convocats per assistir a la reunió amb el Conseller Rull, hi 

aniran els polítics i els tècnics del Consell comarcal per traslladar aquestes 

inquietuds i així resoldre-les el més aviat millor. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que estan d’acord amb el que diu el 

sr. Alcalde, en relació al fet que tenen plena confiança en l’empresa que ho està 

portant a terme. En la informació detallada queda palès que ho coneixen i ho 

vetllen. També tenen plena confiança en el Consell comarcal, en el sentit que des 

de la part tècnica i des de la part política també estan treballant per solucionar 

aquest problema, però no tenim tanta confiança en que l’ACA agilitzi la resolució 

d’aquests problemes. Ja sabem que l’ACA com a altres empreses d’aquest tipus de 

funcionament, a vegades, a part de les necessitats, es mouen per voluntat política. 

Per aquests motius, hem d’aconseguir que el nostre greu problema sigui molt 

present a Barcelona, i si cal ho demanem dues vegades, tres o les vegades que 

siguin necessàries, per tal que això es desencalli. 

Per altra banda, com a grup ens ha sabut greu haver-nos d’assabentar d’aquest 

tema a través del Consell comarcal, ens hauria agradat que una incidència 

d’aquesta magnitud, que és prou important, se’ns comuniqués, ja que sempre hem 

demanat treballar en xarxa en aquest tema de l’aigua. Fins i tot vam demanar que 

es crees una comissió per tal d’estar informats al màxim de com evoluciona aquest 

tema. 

És evident que no ha suposat cap risc per la població, sinó que la gravetat de la 

situació recau en el punt de vista estructural del subministrament d’aigua al 

municipi. Per aquest motiu hem fet la proposta de connectar a la xarxa de Sallent, 

tant per Avinyó com Artés. És una possibilitat que ja s’havia estudiat des de l’ACA i 

és una obra que no comporta molta inversió. A més, d’aquesta manera, i en el 



 
 

18 

supòsit que sorgís un altre problema, els dos municipis afectats tindrien garantida 

l’aigua. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que l’informe al que fan referència va 

entrar a registre la setmana passada. Al mateix temps, els recorda que des del 

Consell comarcal ho van posar en coneixement de l’Equip de govern, i també els 

van comunicar que ja s’havia solucionat, encara que en aquell moment no s’havia 

elaborat l’informe. 

Pel que fa a la formació d’un by-pass, tècnicament no s’ha requerit, tot i que alguna 

vegada s’ha parlat amb l’Alcalde de Sallent. Aquesta possibilitat, però hauria d’anar 

lligada a algun tipus de conveni o bé amb algun sistema que valorés el cost, tot i 

que hem de pensar que l’estructura de la instal·lació es compartida amb altres 

municipis. A més, cal recordar que la gestió a nivell municipal depèn del Consell 

Comarcal i quan es va parlar d’aquest projecte que comentes, l’obra encara estava 

en camí, de la qual era responsable l’ACA. En el moment que es va posar en 

funcionament el sistema va passar a dependre del Consell comarcal, amb una 

cessió de les instal·lacions per un temps determinat, amb conveni amb els 

ajuntaments. La decisió és de l’ACA. Aquesta planta de Sallent està gestionada per 

SOREA, que tenen la potabilitzadora d’aquesta localitat. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez manifesta que el seu grup, d’entrada no sabien 

que aquesta incidència fos tan greu. Sabien que hi havia sigut i que s’havia resolt. 

Per això, aprofiten per convocar urgentment la comissió de l’aigua, i d’aquesta 

manera prioritzar aquest tema, entre d’altres. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa és del parer que s’està fent el que cal. Afegeix 

que, de tota manera, la Comissió de l’aigua es volia convocar properament perquè 

hi ha diverses qüestions que estan estudiant des d’intervenció i secretaria. Una de 

les coses que cal tractar és el tema de la concessió de l’aigua, que tenim caducada, 

i valorar quin és el sistema que volem adoptar per Artés per als pròxims anys. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí afegeix que, al Ple, hi ha tres regidors que 

també són al Consell comarcal i, a més a més, són de grups diferents. Demana que 

es treballi aquest tema dins el grup del Consell comarcal, per tal de garantir que, 

en un nou episodi, no quedin afectats ni Avinyó ni Artés. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, en relació a la pregunta sobre els equipaments 

municipals, diu que estan esperant que l’enginyer els faci arribar l’informe que ja 
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està fet. Afegeix que en aquest moment hi ha tres equipaments que estan de forma 

correcte, però n’hi ha d’altres que cal analitzar tot el que falta i realitzar-ho. 

Explica que també hi ha casos d’equipaments en què són difícils de definir el tema 

de l’activitat, que estan pensants per complir una activitat, però que si se’n fan 

unes altres potser no complirien. Falta acabar-los de definir. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí li agraeix que els facin arribar aquesta 

documentació, ja que la van estar demanant durant tota la legislatura passada. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, pel que fa la tema de la jardineria, diu que fa 

unes setmanes que observa que no es talla la gespa del parc, i aquesta s’ha 

espigat. Recorda que quan la gespa s’espiga ja no creix més. Diu que tampoc no 

s’ha replantat cap tros de gespa, en definitiva vol saber que passa amb la 

jardineria. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente diu que l’empresa està fent coses perquè se’ls 

està a sobre, perquè si no és el parc, són els parterres i sinó l’entrada 

d’Artés...Explica que està a sobre del responsable encarregat d’enviar el jardiner. A 

més explica, s’estan fent una sèrie d’actuacions extres com són el passeig de les 

Parres, el c/ Hospital, i diu que també s’han estat tallant els arbres del Kanal i s’han 

arreglat les jardineres de la cruïlla del c/ Rocafort amb la ctra. de Sallent. Diu que 

el contracte de la jardineria s’acaba aquest mes de juliol  i, que a partir d’aquell 

moment es buscarà una formula que es pugui controlar millor, i amb la qual 

s’obtingui millors resultats que els actuals. Finalment diu que farà fotografies al 

parc i les enviarà al responsable. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que fins l’any passat, tot i que no estava 

en les millors condicions, la gespa es tallava regularment, i es veia un altre 

tarannà. Ara, però, no veus a ningú treballant als jardins, i fins i tot es pregunten si 

és que han sancionat a l’empresa. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que l’empresa no ha estat sancionada. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si s’han fet reunions amb l’empresa. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que sí, que n’han fet cada dia amb el 

responsable. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa recorda que s’ha canviat la persona responsable 

de la gestió. En tot cas, diu que parlaran amb l’empresa per manifestar-los tot el 

que s’ha comunicat al responsable. 

 

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 

 

Artés, 19 de maig de 2016 


