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

DIA 21 D’ABRIL DE 2016 

 

 

 

Núm. de la sessió:  4/2016 

DIA: 21 d’abril de 2016 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:35 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.- APROVACIÓ XIFRA D’HABITANTS D’ARTÉS A 1 DE GENER DE 2016 

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

“Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener 

de 2016 corresponent a la nostra població, segons la proposta tramesa per la 

Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística a Barcelona en data 24 de març de 

2016. 

L’Alcade proposa al Ple de la corporació: 

Aprovar el Resum numèric següent: 

010 Artés Població total a 01-01-2016   5.592  habitants” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 
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3.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIU 

A LES SOL·LICITUDS REALITZADES EN EL MARC DE LES MESES DE 

CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 

 

Es dóna compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el 

dia 23 de març de 2016, que diu el següent: 

 

APROVACIÓ SOL·LICITUD ACTUACIONS EN EL MARC DE LES MESES DE 

CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERN LOCALS 2016-2019”  

 

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

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 26 de novembre de 

2015 va aprovar el Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”  que és l’instrument 

preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 

Diputació de Barcelona i el seu Protocol general. 

Atès que un dels instruments de cooperació que preveu el Protocol General, 

juntament amb el Catàleg de Serveis i els Programes Complementaris, són les 

Meses de Concertació.  

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 14 de desembre de 

2015, va aprovar les instruccions relatives a la presentació de sol.licituds per a les 

Meses de concertació del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”.  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Sol.licitar que les actuacions que es detallen a continuació siguin objecte 

de suport per part de la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”.  

      

PRIORITA

T 
NOM ACTUACIÓ ÀMBIT DE COOPERACIÓ COST TOTAL 

IMPORT 

SOL.LICITAT 

1 

CONSOLIDACIÓ DE LA 

BASE DEL COL.LECTOR 

DEL TORRENT 

Manteniment i reposició 

d’inversions per al foment 

de la diversificació 

econòmica 

301.826,69 € 236.437,06 € 

2 
PEATONALITZACIÓ 

DEL CARRER JARDI 

Manteniment i reposició 

d’inversions per al foment 

de la diversificació 

econòmica 

222.696,00 € 162.696,00 € 

3 
CONSOLIDACIÓ CASA 

COSTAT MUSEU 

Manteniment i reposició 

d’inversions per al foment 

de la diversificació 

248.848,42 € 174.193,90 € 
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econòmica 

4 

PROGRAMA GARANTIA 

COHESIÓ SOCIAL PER 

A PERSONES DE RISC 

SOCIAL I 

VULNERABLES 

Prestació de serveis públics i 

garantia de la cohesió social 
232.757,92 € 197.193,78 € 

Segon.- Aprovar les memòries i altra documentació que acompanya a les 

sol.licituds efectuades. 

Tercer.- Presentar les sol·licituds per a les actuacions detallades anteriorment 

d’acord amb les instruccions aprovades per la Diputació de Barcelona. 

No obstant la Junta de Govern Local decidirà. 

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

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que els hauria agradat haver tingut 

una reunió abans no s’hagués fet la sol·licitud i conèixer que les prioritats de l’equip 

de govern eren aquests quatre projectes, ja que no tindran gaire oportunitats de 

poder demanar diners per poder subvencionar les obres que es vulguin fer en 

aquesta legislatura.  

Entenen que hauria sigut bo intentar arribar a un consens entre els diferents grups 

polítics per intentar dur endavant projectes que en el futur puguin tenir llarga 

durada, i que tots els entenguin com d’extrema prioritat. 

Tot i així, és l’equip de govern qui acaba decidint els projectes pels quals es 

sol·licita la subvenció i ells estan d’acord amb la consolidació de la base del 

col·lector del torrent, ja que en la passada legislatura es va comentar que 

l’esmentada consolidació s’hauria d’anar fent en diverses etapes, i per això troben 

bé que aquesta sol·licitud sigui prioritària. 

També veuen però, que hi ha hagut una certa improvisació en el projecte núm. 2, 

relatiu a la peonatització del carrer Jardí, ja que el projecte constava només de tres 

pàgines i la primera era la portada i les altres dues eren molt pobres, que 

pràcticament no detallaven ni cap partida, ni gairebé cap plànol més enllà d’ubicar 

la zona d’actuació. Tampoc no s’acaba de definir els principals eixos de renovació 

d’aquest carrer. Això els ha semblat una mica pobre i creuen que no s’ha treballat 

prou el projecte i per aquest motiu és difícil saber el seu abast. 

Pel que fa a la consolidació de la casa al costat del museu, creuen que és un 

projecte més ben treballat, realitzat pel sr. Pere Santamaria, és un projecte més 

extens i consistent.  

Aquí volen parlar si realment és una prioritat per l’Ajuntament la consolidació 

d’aquesta casa, ja que fa dues legislatures es va consolidar l’estructura, la teulada. 
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Potser serien més importants altres projectes com els que ells ja han defensat 

altres vegades, com podria ser la construcció del dipòsit de la Paloma o poder fer 

una inversió en l’entorn del Complex de Cal Sitjes, que altres vegades s’ha 

comentat que feia falta. Creuen que hauria estat bé consensuar més les prioritats. 

Finalment, pel que fa al quart programa de garantia sòcio-social, diu que el seu 

grup, evidentment, dóna suport a qualsevol actuació que es faci dins d’un marc de 

coherència de l’Ajuntament respecte les persones més vulnerables, però no 

entenen que aquest projecte, que d’alguna manera ve a ser un centre de dia, sigui 

el més prioritari pel poble d’Artés. Explica que ho diu en el sentit que això pot crear 

una estructura important de treballadors, pot duplicar estructures que actualment 

ja existeixen a Artés com les que estan prestant les residències i per tant s’està 

entrant en un terreny una mica desconegut per a ells, i creuen que s’hauria d’haver 

fet un debat més a fons en aquest tema. 

Afegeix que saben que només es tracta de donar compte i no que s’ha de votar, 

però que els hauria agradat que hi hagués més voluntat de diàleg, de voler 

consensuar les coses, i que s’hagués reflectit en aquests grans projectes. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que, per part seva, es compromet a passar-

los més informació, que és veritat que s’ha anat una mica a última hora en aquests 

projectes. Afegeix, però, que volen ser el màxim de transparents per fer arribar la 

informació i que també ho traslladarà a la reunió de l’equip de govern. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que quan va començar la legislatura va 

convocar els dos regidors del grup de CIU relacionats amb l’àrea de serveis socials i 

va oferir-se per realitzar una reunió periòdica cada mes o cada dos mesos o quan 

creguessin oportú, va semblar que no era viable per l’horari de feina, però els va dir 

que quan creguessin convenient els podia donar les explicacions que consideressin 

necessàries, del que s’està fent en el dia a dia. No és per manca d’oferiment, sinó 

per manca de possibilitat horària compatible. 

Afegeix que si volen fer una visita per veure en què consisteix el projecte veuran 

pel que es demana, ja que és el mateix. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que no és ben bé el mateix que s’està fent i 

el que es demana. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que sí, que és el mateix, només que 

llavors el projecte tindria més estabilitat que ara, que si hi volen anar, ell estarà 
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encantat d’explicar-los el projecte. Afegeix que el regidor en Manel Parreño Jiménez 

ja el coneix bastant, que ja hi ha anat. 

 

El Ple de la Corporació és dóna per assabentat de l’esmentat acord. 

 

 

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL TEXT REFÓS DE LA BASES PER A LA 
CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA 
MUSICAL EN L’ÀMBIT LOCAL I DE LA SEVA CONVOCATÒRIA 

 

A continuació la regidora d’ensenyament dóna lectura a la següent proposta: 

Vist que per acord de Ple de data 20 de setembre de 2012 es van aprovar 

inicialment les Bases de concessió d’ajuts individuals per a la promoció de la cultura 

musical en l’àmbit local. 

Vist que es varen publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 

1 d’octubre de 2012. 

Vist que cal procedir a modificar alguns articles referents a la gestió dels ajuts 

esmentats. 

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. 

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Text Refós de les Bases per a la concessió d’ajuts 

individuals per a la promoció de la cultura musical en l’àmbit local. 

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 

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 individuals per a la promoció de la 

cultura musical en l’àmbit local 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, obrint els següents períodes per a la presentació 

d’instàncies: 
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1.- De l’1 de juny al 31 de juliol de 2016 per alumnes matriculats en període 

ordinari, els quals se’ls aplicarà l’ajut des de la primera quota de l’escola de música 

pel curs 2016-17. 

2.- En les matrícules fetes entre els dies 1 i 10 de cada mes, l’ajut s’aplicarà a 

partir del mes següent a la sol·licitud. 

 

Quart.- Els ajuts objecte d’aquesta proposta quedaran limitats al crèdit 

pressupostari suficient. 

 

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

aquestes modificacions, que van en direcció del que van demanar en la passada 

legislatura, en el sentit de bonificar les persones d’Artés. Afegeix que, en aquest 

sentit, van demanar si se’ls podia fer arribar l’estat de comptes de l’Escola de 

Música, per tal de poder avaluar l’impacte d’aquesta modificació, i així veure què 

estant aportant els pares, les entitats supramunicipals i l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que ja els faran arribar aquest estat de 

comptes. 

 

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

 

 

5.- APROVACIÓ MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DEL PORTAL DE L’AGULLA 

 

Es dóna compte de la Moció presentada pel grup de la CUP, i a la qual s’adhereix el 

grup d’ERC i el grup de CIU, la qual diu el següent: 

“Amb el nom de “Portal de l'Agulla” es coneix el projecte que impulsa l'empresa 

promotora Moncal 1941 SL i que preveu la construcció d'un hotel de 1800 m2, dos 

restaurants de 500 m2 cada un, i una benzinera amb botiga de comestibles de 1200 

m2 en total. El projecte se situa en un del límits del terme municipal de Sant Fruitós 

a tocar del Parc de l'Agulla. 

El procediment per tirar endavant el projecte va començar el passat 12 de 

novembre, quan l'ajuntament de Sant Fruitós va aprovar, amb els únics vots a favor 

del govern, l’avanç de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana. 

El projecte ha aixecat ràpidament l'oposició de societat i municipis veïns, atès que 

l'entorn de l'Agulla, a banda de ser un dels punts singulars de l'Anella Verda de 

Manresa, fa de frontissa i connector entre les 500 hectàrees de regadiu del Poal i 
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Viladordis, i els espais naturals de Santa Anna i les Gavarres vers la conca del 

Cardener, tal i com recull la Declaració de l'Agulla des del 2003. 

Tot plegat conforma un paisatge singular i reforça el valor intrínsec del parc de 

l'Agulla i el seu entorn, i el seu manteniment és incompatible amb el projecte. 

Actualment el projecte compta amb l'oposició oberta i pública dels ajuntaments de 

Manresa, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada. 

Recentment, l'Ajuntament de Manresa ha elaborat un informe on conclou que el 

projecte planteja diverses problemàtiques ambientals. En concret, l'informe 

considera que el projecte incompleix els objectius i determinacions del planejament 

territorial, pel fet que promou la implantació d'usos i edificacions (un hotel, dos 

restaurants i una benzinera, amb una superfície total construïda de 4.000 metres 

quadrats) que no tenen res a veure amb els objectius pels quals es protegeixen els 

terrenys. 

La proposta, segons l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, s'allunya del 

model d'estructura d'espais oberts que els estudis del Consorci de l'Agulla 

proposen, i que són coherents amb el model territorial dels plans supramunicipals 

per al sector: el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals i el Pla Director 

Urbanístic del Pla de Bages. 

En el mateix sentit va el dictamen del Consell Comarcal del Bages, on ratifica 

l’aprovació de l’informe de l’Àrea tècnica de Territori i Sostenibilitat del Consell, on 

posa de relleu la idoneïtat del projecte respecte el PTPCC i el PDU, i en limiten les 

actuacions i els usos que s’hi poden fer. 

En aquests plans, els terrenys que es volen afectar estan considerats com a sòl de 

protecció especial, que és la màxima categoria de protecció en el sistema d’espais 

oberts, pels seus valors naturals, de biodiversitat i producció agrícola. 

L'informe també al·lega que el projecte incompleix la legislació urbanística vigent, 

pel fet que no es preveuen cessions de sòl destinats a sistemes públics, i no es 

justifiquen raons d'interès territorial o estratègic que justifiquin un canvi de 

classificació del sòl, que actualment és no urbanitzable, amb la qualificació de zona 

preferentment agrícola. 

Pel que fa a mobilitat es conclou que la proposta comportaria un increment de 

vehicles privats al sector, i no estableix cap mesura per minimitzar-ne les 

afectacions. 

Atès que el Parc de l'Agulla és un espai recreatiu d'abast comarcal i que aquest 

projecte afecta de ple a l'Anella Verda, els municipis que en fan ús per proximitat, 

com és el cas d’Artés, estan plenament legitimats per emetre formal i públicament 

la seva opinió sobre aquest projecte. 

I atès que el govern de Manresa ha fet una crida a tots els ajuntaments del Pla de 
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Bages a rebutjar públicament el projecte del Portal de l'Agulla, proposem al Ple de 

la Corporació l'adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER. Mostrar el rebuig de l'Ajuntament d’Artés al projecte del Portal de l'Agulla, 

i a la modificació del Pla General Urbanístic de Sant Fruitós que implica. 

 

SEGON. Transmetre aquest acord als ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, 

Manresa, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles, al Consell Comarcal del 

Bages, als Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat, al Consorci del Parc de l'Agulla i a l'Associació 

Ecologista Meandre. 

No obstant, el Ple decidirà. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup també s’hi adhereix, 

perquè l’aportació de l’informe tècnic del Consell Comarcal del Bages també ha 

quedat recollida en l’esmena. 

 

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

 

 

6.- APROVACIÓ MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I 

TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS 

 

A continuació es dóna lectura a la següent Moció presentada pel grup municipal 

d’ERC i a la qual s’adhereixen els grups municipals de la CUP i de CIU: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el 

President del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, 

Jean Claude Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a 

fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de 

Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 

18 de març, amb escasses modificacions. 

L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva 

legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció 

internacional, sinó que a més, els Estats membres estarien cometent una greu 

violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals ja que l'acord 

adoptat amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus, ratificats pels 



 
 

10 

Estats membres, que prohibeixen expressament la devolució de persones que són 

objecte de persecució o víctimes de guerra. 

La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços 

incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió 

Europea demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera 

inhumana, egoista i curterminista.  

La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, 

s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant 

morals com legals ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó 

que també va en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema 

internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de 

la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats 

en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de 

vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la 

desesperació.  

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es 

comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels 

milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. 

S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de 

refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 

milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment poblacional del 

0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, generositat i 

treball conjunt de tots els Estats membres. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Artés 

proposa d’adopció dels següents ACORDS 

Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la 

ratificació de l’acord entre la UE i Turquia. 

Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i 

en totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels 

compromisos als que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 

2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els estats.  

Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat 

i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de 

Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als 

refugiats de manera coordinada.  

Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 

apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la 

Unió Europea.  
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Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 

obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per 

tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions 

europees. 

Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a 

Grècia per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, 

mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es 

trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes. 

Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al 

nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la 

llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això 

com l'habitatge, entre d'altres. 

Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones 

refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari 

de Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a 

l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés 

d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país. 

Novè. Oferir la disponibilitat d'un habitatge (o de 20, en funció del cas) de lloguer 

social durant 12 mesos al nostre municipi a través de l'esmentat Inventari de 

Recursos, per a l'acollida d'una família de persones refugiades.” 

 

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

 

 

7.- APROVACIÓ MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ 

CADASTRAL 

 

A continuació es dóna lectura a la Moció referent al procediment de regularització 

cadastral presentada pel grup municipal d’ERC. 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que, si no hi ha inconvenient, el seu 

grup també vol subscriure aquesta Moció. 

L’esmentada Moció diu el següent: 

“La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries 

orientades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat 

econòmica, modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint  la 

disposició addicional tercera. Procediment de regularització cadastral 

2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les construccions 
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indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, 

ramaderes o forestals localitzades en sòl rústic. 

La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que 

es perllongarà fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves construccions i 

les alteracions sobre construccions existents no incorporades al cadastre.  

Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de 

construccions regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de 

resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble en concepte 

de despeses de gestió i veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a 

l’Impost sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre anys. 

Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment 

d’assignació de valor cadastral en aquelles construccions indispensables per al 

desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals sense valor 

assignat per no haver-se efectuat un procediment de valoració col·lectiva de 

caràcter general amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La disposició addicional 

quarta indica que, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració 

d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de 

valors vigent al municipi. 

Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment 

de regularització cadastral i d’assignació de valor, hem detectat valoracions 

excessives de les construccions rústiques, basades en una ponència de valors 

instrumental generada automàticament per cada municipi. 

Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució 16 de febrer de 2016 de 

la Direcció General del Cadastre, segons la qual el procediment de regularització 

cadastral s’inicia en data 23 de febrer de 2016 i finalitza en data 30 de juliol de 

2017. 

Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de valor 

cadastral a les construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions 

agrícoles, ramaderes o forestals, suposarà en alguns casos una valoració molt per 

sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment patrimonial no ajustat a 

la realitat, amb afectació sobre diversos actes econòmics. 

Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i 

ampliacions no incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació.  

Atès que l’Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de l’IBI derivades 

del procediment de regularització cadastral amb efecte retroactiu de quatre anys i 

no pot aplicar d’ofici un fraccionament del deute tributari. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Artés 

proposa d’adopció dels següents 
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ACORDS 

Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència 

específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que 

la disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, 

introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre no s’aprovin 

les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral 

s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al municipi. 

Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients 

reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles 

resultant del procediment d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una 

ponència específica per als usos agrícoles. 

Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació per als 

casos d’errada material en el procediment de regularització, reclamant la devolució 

de la taxa, i facilitant la tramesa conjunta d’aquestes al·legacions a la corresponent 

Gerència Territorial del Cadastre. 

Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat per a sol·licitar a 

l’Ajuntament el fraccionament del deute tributari resultant del procediment de 

regularització cadastral amb l’objectiu de distribuir en diversos exercicis l’impacte 

econòmic de la mesura. L’Ajuntament es compromet a regular els aspectes 

necessaris per a facilitar la concessió d’aquests ajornaments. 

Cinquè. Implementar les mesures fiscals a l’abast de l’Ajuntament per a 

redistribuir la càrrega tributària sense incrementar la pressió fiscal global vinculada 

a l’Impost Sobre Béns Immobles. 

Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 

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

Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris 

amb representació.” 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez manifesta que el seu grup votarà a favor però que 

no s’hi adhereixen, ja que els costa avaluar tècnicament el sistema de valoració. 

Per això han decidit veure en quins casos afectava més. Han vist que en aquest cas 

era a la Unió de pagesos qui denunciava el sistema que s’estava fent servir, perquè 

el titllava d’arbitrari, injust i confiscatori per a la pagesia, ja que s’equipara els 

valors de les rústiques amb les urbanes.  

En aquesta recerca han vist altres exemples de tractament desigual, per exemple, 

el límit rústic és per sobre de 13.000 €,  que els valors cadastrals per sobre dels 

13.000 euros no tenen dret a beques, quan en el sòl urbà aquest valor pot arribar 

fins a 40.000 euros.  
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És per tot això que no la subscriuen, però la votaran a favor. 

 

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

 

 

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

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

assumpte en l’ordre del dia: 

8.1. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIU 

A LES SOL·LICITUDS D’AJUTS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2016 

DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016 -2019” 

 

Es dóna lectura de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 20 d’abril 

de 2016 que diu el següent: 

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

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 26.11.2015 va 

aprovar el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les 

disposicions que el desenvolupen que és l’instrument preferent per a l’exercici de 

les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, i té com a 

finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les actuacions 

i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència. 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 17.12.2015 va aprovar el 

Regim regulador del Catàleg de serveis 2016 essent el seu  objecte el de regular i 

fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió dels recursos inclosos en el 

Catàleg de serveis de l'any 2016 (d'ara endavant, Catàleg) del Pla "Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019”. 

Atès que la concessió d'un recurs s'inicia a instància de l'ens destinatari mitjançant 

la presentació d'una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a 

excepció dels recursos consistents en fons de prestació, que no requereixen de 

sol·licitud. 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels 

següents ACORDS: 

Primer.- Sol·licitar les següents actuacions en el marc del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2016 – 2019”: 
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Programa Actuació Centre Gestor Recurs 

Tipus 

Recurs 

Acompanyament a 

l'escolaritat 

Activitats educatives de 

suport a les famílies 

Gerència de Serveis 

d'Educació 

Suport a la funció educativa 

de les famílies 

Recurs 

material    

Cartografia i sistema 

d'informació geogràfica 

ACTUALITZACIÓ DE 

CARTOGRAFIA 

TOPOGRÀFICA D'ARTÉS 

Oficina Tècnica de 

Cartografia i SIG Local 

Elaboració o actualització de 

la cartografia topogràfica 

urbana digital 3D E = 

1:1.000 

Recurs 

material    

Gestió del patrimoni 

arquitectònic municipal 

Conservació del material 

fotogràfic i publicació Llibre 

Imatges/antropologia 

Servei Patrimoni 

Arquitectònic Local 

Intervenció en els fons i les 

col·leccions d'imatges locals 

Recurs 

tècnic  

Inclusió social i lluita 

contra la pobresa 

menjador social per a 

persones en risc social Servei Acció Social Alimentació d'urgència 

Recurs 

tècnic  

Comunicació local 

Redacció Pla de 

Comunicació de 

l'Ajuntament d'Artés 

Servei 

Rel.Mitj.,Publ.,Com.Int.,W 

i Xar.So Plans de comunicació 

Recurs 

tècnic  

Accessibilitat i mobilitat 

ESTUDI D'ACCESSIBILITAT 

AL C/ HOSPITAL D'ARTÉS 

Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat 

Viària Local 

Estudis i plans 

d'accessibilitat 

Recurs 

tècnic  

Millora de les 

infraestructures urbanes 

de serveis municipals 

Gestió del Servei de 

l'Enllumenat Públic 

Servei Equipaments i 

Espai Públic 

Gestió dels serveis del cicle 

de l'aigua i l'enllumenat 

públic 

Recurs 

tècnic  

Infància i adolescència 

en risc i prevenció de 

drogodependències Aula socioeducativa d'Artés 

Servei Suport de 

Programes Socials 

Serveis d'intervenció 

socioeducativa 

Recurs 

tècnic  

Disseny de polítiques 

locals d'habitatge i 

rehabilitació 

Programa d'Actuació 

Municipal d'Habitatge 

d'Artés Oficina d'Habitatge 

Programes d'actuació 

municipal d'habitatge 

Recurs 

tècnic  

Disseny de polítiques 

locals d'habitatge i 

rehabilitació 

Redacció del Pla Local 

d'Habitatge d'Artés Oficina d'Habitatge Plans locals d'habitatge 

Recurs 

tècnic  

Urbanisme i regeneració 

urbana Avanç de POUM d'Artés Servei d'Urbanisme Planejament urbanístic 

Recurs 

tècnic  

Millora dels vials i 

camins municipals 

Projecte dels Paleocanals i 

del Corriol 3, al municipi 

d'Artés 

Servei Equipaments i 

Espai Públic 

Millora de camins i vials 

municipals 

Recurs 

tècnic  

Anàlisi i planificació de 

sòl no urbanitzable 

Informe d'espais lliures 

d'Artés 

Oficina Tècnica de 

Planificació i Anàlisi 

Territorial 

Informe dels espais lliures 

per a processos de 

planificació urbanística i 

sectorial 

Recurs 

tècnic  

Activació temporal 

d'espais sense ús 

Estudi d'adequació del 

Mercat de Sant Víctor Servei d'Urbanisme 

Estudis per a l'adequació 

d'espais buits per a usos 

temporals 

Recurs 

tècnic  

Actuacions en 

equipaments i espai 

públic 

Adequació de la llera de la 

riera Malrubí 

Servei Equipaments i 

Espai Públic 

Estudis d'equipaments i 

espai públic 

Recurs 

tècnic  
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Disseny de polítiques 

locals d'habitatge i 

rehabilitació 

Detecció i intervenció en 

habitatges desocupats a 

Artés Oficina d'Habitatge 

Detecció i intervenció en 

habitatges desocupats 

Recurs 

tècnic  

Accessibilitat i mobilitat 

ACTUALITZACIÓ I 

AMPLIACIÓ DE L'ESTUDI 

DE MOBILITAT AL MUNICIPI 

D'ARTÉS REALITZAT EL 

SETEMBRE DE 2005 

Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat 

Viària Local 

Estudis i plans de mobilitat 

urbana sostenible 

Recurs 

tècnic  

Recursos humans 

Actualització i revisió de 

Plantilla, RLT i adequacions 

singulars 

Servei d'Assistència a 

l'Organització Municipal 

Instruments de planificació, 

gestió i desenvolupament de 

recursos humans 

Recurs 

tècnic  

 

Segon.- Aprovar tota la documentació tècnica de l’expedient de sol·licitud respectiu 

que s’acompanya a aquest acord. 

Tercer.- Donar compte al pròxim Ple de la Corporació del contingut d’aquesta 

proposta. 

No obstant, la Junta de de Govern Local, amb major criteri, decidirà. 

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

 

El regidor Marc Torras Simón manifesta que els sembla tot més o menys correcte, 

però que hi ha un punt, concretament el que fa referència al mercat de Sant Víctor, 

que voldrien que els expliquessin en quines línies s’ha plantejat, ja que es tracta 

d’un espai privat. Més que res per saber quin sentit es busca amb aquesta 

sol·licitud. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que es tracta d’un espai cèntric i que ja 

s’havia utilitzat anteriorment, que diferents generacions havien fet activitats allà i 

que ara està parat, fent-se malbé. Per això es tracta de fer un projecte on se’ns 

digui què podem fer allà. 

Afegeix que, evidentment, no és un edifici púbic, però que volen intentar de parlar 

amb la propietat per veure fins a quin punt estarien disposats a fer un conveni o 

una cessió o alguna altra cosa de l’espai. Això també entraria dins de l’estudi que 

faria Diputació. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana si així primer es faria l’estudi i després es 

demanaria la posició del propietari. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que si el propietari no vol, no es faria res. 
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El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que, potser, seria millor parlar primer amb 

el propietari i quina intenció té, i llavors, en tot cas, fer l’estudi, perquè si després 

el propietari diu que no, s’hauran gastat uns diners que no calia. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que segurament serà un dels 

requeriments de Diputació abans de realitzar l’estudi. 

 

 

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

assumpte en l’ordre del dia: 

8.2. DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 

MUNICIPAL EXERCICI 2015 

 

La Interventora dóna compte del Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2016, que 

diu el següent: 

Vist l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, en el qual es posa 

de manifest l’execució de l’estat de despeses i d’ingressos i es determinen els drets 

pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31/12/2015, el 

resultat pressupostari, el romanent de crèdit i el romanent de tresoreria. 

Vist l’informe d’intervenció i l’informe sobre l’estabilitat pressupostària de data 

18/04/2016 

FONAMENTS DE DRET 

Vistos els articles 191 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

Vistos els articles 89 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, regulador de les 

hisendes locals en matèria de pressupostos 

Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica 

correspon a l’Alcaldia en relació a l’article 53.1g del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta 

alcaldia, 

RESOL: 

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2015 amb 

els documents que integren el mateix. 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

           

CONCEPTES DRN ORN AJUSTOS 
RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 5.195.197,32 4.012.337,62   1.182.859,70 

b. Altres operacions no financeres 13.488,96 1.099.986,56   -1.086.497,60 

1.Total operacions no financeres (a+b) 5.208.686,28 5.112.324,18   96.362,10 

2.Actius financers         

3.Passius financers 0,00 100.000,00   -100.000,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 5.208.686,28 5.212.324,18   -3.637,90 

AJUSTOS     
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals + 494.230,48   

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici + 464.343,51   

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici - 11.388,96   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 943.547,13 

          
 

ROMANENT DE TRESORERIA 

COMPONENTS IMPORTS ANY 2015 IMPORTS ANY 2014 

  
 

  
 

  

1. Fons líquids 
 

610.633,59 134.853,72 

2. Drets pendents de cobrament 
 

2.182.879,30 2.764.857,51 

+ del Pressupost corrent 533.973,80   901.056,84   

+ del Pressupost tancat 1.623.661,16   1.838.836,17   

+ d´Operacions no pressupostàries 25.244,34   24.964,50   
- cobraments realitzats pendents d´aplicació 
definitiva 

0   
0   

3. Obligacions pendents de pagament 
 

745.470,83 751.520,84 

+ del Pressupost corrent 184.310,47   197.061,88   

+ del Pressupost tancat 346.022,24   346.022,24   

+ d´Operacions no pressupostàries 215.538,14   208.436,72   
- pagaments realitzats pendents d´aplicació 
definitiva 

-400,02   
  

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.048.042,06     2.148.190,39 

II. Saldos de dubtós cobrament 891.640,10   731.336,04 

III. Excés de finançament afectat 82.294,93   551.348,20 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
1.074.107,03   865.506,15 

 (I - II - III) 

 

SEGON.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 

celebri, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Ministeri d’Economia i Hisenda i al 

departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
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El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si és el romanent que té actualment 

l’Ajuntament. 

 

La Interventora explica que és d’un milió setanta-quatre mil, però afegeix que això 

no vol dir que tot estigui disponible. 

 

El Ple de la Corporació és dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 

 

 

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

assumpte en l’ordre del dia: 

8.3. MOCIÓ - FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE POR 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que la urgència d’aquesta Moció es deu 

principalment a les circumstàncies per les quals està passant Catalunya en els 

últims temps, i l’Ajuntament també. Recorda que aquesta setmana també ha 

arribat el requeriment a l’Ajuntament, que de fet el van portar ahir els mossos. Per 

aquest motiu, ells han considerat que era un assumpte que s’havia de tractar amb 

urgència. 

Afegeix que els dos grups han intentat fer esmenes per poder-la votar a favor, però 

no saben què faran avui. Diu que el seu grup no ha pogut acceptar aquestes 

esmenes pel fet de tenir companys del partit imputats als quals volen i han de 

donar suport. 

 

Seguidament el regidor n’Ernest Clotet i Berenguer dóna lectura a la Moció: 

“El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  

sobre l’inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats 

electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el 

món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat 

aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions 

de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una 

expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se 

amb llibertat. 

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 

polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus 

regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 

investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 



 
 

20 

Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana. 

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista, intentant obrir 

vies per atemorir a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores 

dels nostres Ajuntaments, s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del 

Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid, amb l’excusa de les resolucions aprovades 

en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, 

com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se 

com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió, els actes de suport a la 

Resolució del Parlament per part dels regidors, amb arguments tant contundents 

com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la 

Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no 

només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, 

Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N, sinó que a més, és el 

responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, per tal 

que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport, per 

tal que li aportin tota mena d’informació. 

Cal doncs que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos  a les 

decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal 

Constitucional, carent ja de legitimitat democràtica. Cal exercir la desobediència: 

per fer una truita, caldrà trencar els ous. 

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració, i davant de tot 

aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple 

de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a 

la voluntat popular emanada de la ciutadania, i que per tant, si aquesta es troba en 

contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament 

deslegitimitzats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de 

persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per 

tant, no respondrà als requeriments rebuts. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments, 

puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 

Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra, i a la Conselleria d'Interior, 

que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència, ja que aquestes tenen com a 

objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i 

alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular. 
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Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions 

d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, 

exigim al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané, que ordeni als Mossos d’Esquadra que 

deixin de dirigir-se als Ajuntaments, i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre 

requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional, en relació a la 

criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, 

ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern 

d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès. 

No obstant, el Ple decidirà. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, per acabar, diu que són conscients que amb 

aquesta Moció, la Secretària ha de fer un informe desfavorable, i que ja l’ha fet.  

Diu que amb la Moció que es va aprovar en el seu dia, ells van demanar que 

s’eximís de tota responsabilitat als treballadors, que els polítics assumissin la 

responsabilitat d’aquestes Mocions, que ja sabien que anaven contra la Llei. El que 

va fer justament el Parlament de Catalunya en aquell moment va ser aprovar una 

Moció que anava contra la Llei estatal, i per tant a favor de les lleis catalanes. 

Nosaltres, simplement reiterem el nostre suport al que va fer el Parlament de 

Catalunya i amb aquesta Moció intentem acabar de donar suport a la decisió presa 

en aquell moment. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís, en representació del seu grup, manifesta 

que “des del grup d’Esquerra Artés votarem en contra de la moció per varis motius: 

Primer de tot ens basem en l’informe negatiu dels punts primer, tercer i quart de la 

moció que secretària d’aquest Ajuntament ens ha fet arribar.  

En conseqüència, no estem disposats a exposar l’alcalde a un procés judicial per 

possible delicte de desobediència a l’autoritat previst en el nostre Codi Penal. 

Creiem que per molt suport que tingui, al final, ell n’és l’únic responsable i per tan, 

únic afectat. 

Tampoc volem exigir res a ningú. De fet, davant aquesta moció presentada per la 

CUP en diversos ajuntaments, des  d’Esquerra Republicana fem les següents 

consideracions unitàries i com a partit:  

Arguments: 

Des d’ERC estem totalment compromesos amb el mandat democràtic sorgit de les 

urnes el 27S i amb la declaració del 9N. Mentre la CUP parla de desobediència, 
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nosaltres ens sentim més còmodes parlant en positiu, de les estructures d'Estat que 

ja estem construint com la Hisenda pròpia, un pilar fonamental de la futura 

República, i de les polítiques que el Govern ja està duent a terme per aplicar el 

mandat del 27S, com per exemple:  

- Salut: el conseller ha legislat de manera diferent a l'Estat, impulsant un decret 

que facilitarà el dret universal a la salut.  

- Justícia: el conseller ha enviat al Parlament el Projecte de llei del llibre sisè del 

Codi civil català amb l'objectiu de completar la regulació catalana del dret civil i 

poder exercir totes les competències en aquest àmbit des de la Generalitat, 

substituint la llei espanyola en aquesta matèria.  

- Afers Socials: la consellera està avançant en l'Agència catalana de Protecció 

Social, per poder gestionar tota la protecció social des del Govern català.  

A més, la majoria independentista del Parlament de Catalunya també ha començat 

a aplicar el mandat democràtic del 27S amb iniciatives com:  

- Aprovar la declaració del 9 de novembre  

- Iniciar la tramitació de les tres ponències de llei fonamentals del procés (protecció 

social catalana, administració tributària catalana, règim jurídic català)  

- Crear la Comissió del procés constituent Estem convençuts que la moció es votarà 

i s'acabarà aprovant.” 

I per tant no votaran favorablement.  

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup també vol fer unes 

manifestacions:  

En relació a la urgència, vol recordar que ja van comentar que, de fet, no era un 

tema que anés a l’ordre del dia, que va quedar sobre la taula.  

Afegeix que el seu grup hauria volgut tractar entre ells aquesta moció i així portar 

unes esmenes més solides.  

Diu que avui ha estat repassant uns Plens d’altres poblacions, i explica que a 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés es va permetre votar separadament els 

diferents punts de la Moció, tal com ells havien demanat, i així d’aquesta manera 

poder votar a favor dels acords en què es sentissin més identificats.  

Diu que el seu grup ha fet diverses aportacions i que les han comunicat a l’Alcalde, 

que llavors segurament l’haurien subscrit i que havien comentat amb el seu grup i 

que eren: 

1.- Tornar a mostrar el suport de l’Ajuntament en relació a la declaració del 

Parlament de Catalunya en referència al procés. 
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2.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament als requeriments enviats per ordre de 

l’Audiència nacional a tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat una Moció 

de suport a la Declaració del Parlament de Catalunya. 

3.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 

eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 

institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 

ajuntaments entesos com  l’administració més propera a la ciutadania. 

Manifesta que ho diu perquè no vol que el resultat final, el menys el del seu grup, 

de no votar a favor, pugui distorsionar la visió de la seva voluntat, que a l’igual que 

la d’ells és la d’assolir un estat lliure, un estat propi, tot i que segurament el 

pensarien diferent. El que els sap més greu, però, és la possibilitat de trencar la 

unitat a la qual fa referència la Moció que s’havia aprovat conjuntament, una unitat 

que reflectia l’acord que es va prendre al Parlament, i entenen que no cal votar 

cada sis mesos si s’ho creuen o no. 

Diu que el seu grup fa seva la crida de l’AMI, que comentava que era important 

mantenir la unitat, la unitat de totes les forces independentistes, i per tant esperar 

el moment en què s’hagi de desobeir, que finalment segurament hi serà, però 

llavors serà el moment en què ho facin tots junts. Si hi ha alguns que creuen que el 

moment de desobeir és ara i uns altres més endavant, no faran cap favor al procés. 

Explica que al seu grup li hauria agradat que quedés pal·les el seu suport a 

aquestes persones que són perseguides i, per això, els hauria agradat que la Moció 

que s’aprovés avui fos fruit del consens, i ja se sap que quan es cerca un consens, 

a vegades, s’han d’acceptar esmenes que no són del tot allò que tu volies. 

Per aquests motius, el seu grup votarà en contra, ja que no s’han incorporat 

aquestes esmenes que he llegit i que pel seu grup eren importants per poder-la 

votar a favor, i que a la vegada no comprometés a l’Alcalde de la nostra població en 

una situació política més difícil. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que tenen un company que es diu Joan 

Coma, que està imputat justament perquè el seu Alcalde va entregar els papers. 

Accepten que la responsabilitat és de l’Alcalde a l’hora de decidir si s’entreguen o 

no, però en el moment que ell els entrega tots els que van votar aquell dia queden 

exposats a tot. 

O sigui, en el seu moment sabíem que estàvem aprovant una Moció que no era 

legal, avui diem que no volem aprovar aquesta perquè no és legal. Segons com, és 

una contradicció. Acceptem que cada partit defensi una mica el seu posicionament, 

nosaltres fa temps que estem treballant perquè es compleixi la Moció del Parlament 

i ho seguirem fent.  
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De moment, des del Parlament s’estan fent passos, però no suficients per tirar 

endavant el que seria un estat independent en divuit mesos, tal com es van 

comprometre a fer.  

Aquesta és la nostra visió, des de dins, des de fora, i per això fem les mocions 

consensuades entre tots els militants de la CUP. Intentem que cada municipi pugui 

adaptar alguna cosa, si convé, però hi ha situacions en què no val la pena. 

Dic clar, per exemple, que el Conseller que vindrà demà és el que està ordenant als 

mossos que facin una cosa que a ell no se l’ha obligat a fer, perquè no és una 

obligació, sinó que ha volgut assumir aquesta responsabilitat d’anar a tots els 

Ajuntaments a demanar la documentació. Així que cadascú assumeixi les seves 

conseqüències. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que el Conseller no ha obligat a ningú, 

el que passa és que la policia té ordres de l’Audiència nacional,  i això és el que els 

van comunicar quan van venir a demanar els papers. 

Afegeix que ell no està imputat ni investigat, que només estan informats que 

traslladin la informació requerida, que en la majoria dels casos -que ja se n’han 

donat uns quants- acaba en un arxiu de la demanda que han fet de la informació.  

Pensant fredament i amb el cap, i amb les responsabilitats que té cadascú, el 

nostre grup creu que les coses s’han de fer amb consens, i no volen aprovar una 

Moció que no s’ha consensuat i de la qual no s’ha volgut canviar ni una coma. Diu 

que estan oberts a tot, però ja s’havia quedat en la Comissió informativa que 

passaria al pròxim Ple, que realment s’ha fet amb molta pressa per poder-la 

incloure en l’ordre del dia d’avui. 

Recorda que s’ha de tenir clar que s’hauran de fer molts passos, que en queden 

molts durant aquests divuit mesos, però que s’ha d’escoltar una mica el que diuen 

les associacions que ens representen, tant l’Associació catalana de municipis com 

l’AMI com la Federació catalana de municipis i la nostra representant de la 

Generalitat. Cal que anem pas a pas. No ens hem arronsat cap vegada i, en aquest 

cas, cadascú ha d’assumir la responsabilitat que li pertoca. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer puntualitza que les institucions estan fent ara 

el que la gent els ha demanat i exigit que es fes. La Federació i les altres 

associacions estan donant suport a un posicionament que probablement és el 

mateix que va demanar la població en el seu moment. 

 

Se sotmet a votació aquesta Moció:   

Resultat:  
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Voten afirmativament: N’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar Vilarasau Clotet i n’Israel 

Falcó Martínez. 

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

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, 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 3 vots afirmatius i 10 vots en contra, el Ple de la Corporació no 

aprova l’anterior Moció. 

 

 

9.- 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. 17/2016. 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, respecte la pista de PADEL que consta en el 

pressupost municipal, demana com està, si ja se sap la seva ubicació definitiva. 

Afegeix que els han comentat que s’han fet algunes reunions amb l’entitat del Club 

de tennis. Volen saber com està la proposta que han fet al club.  

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que la ubicació segurament serà 

fora de les pistes de tennis, però és una possibilitat que encara està en fase 

d’estudi. El que s’està fent ara és buscar el model de gestió, si ha de ser mitjançant 

targes...Afegeix que la setmana vinent li passaran un pressupost d’un model de 

gestió amb el qual la gent es pot autogestionar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si això vol dir que estarà fora del 

recinte del tennis. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa repeteix que estan treballant en el sistema 

de gestió, perquè abans de fer la inversió volen tenir clar com s’haurà de gestionar. 
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El regidor en Roger Genescà Campí demana si podria ser un model de gestió extern 

a l’Ajuntament. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que no han contemplat aquesta 

opció. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació al sistema de gestió del servei de 

jardineria, demana si es vol optar per la seva municipalització o bé es tornarà a 

treure a concurs la concessió, demana què es planteja l’Ajuntament en aquest tema 

i en quina fase està. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que, en principi, la concessió del servei 

de jardineria s’acaba el juliol. Explica que en tres mesos hi ha hagut tres 

responsables diferents de l’empresa i que això ha comportat problemes en els 

traspassos d’informació. Diu que han estat mirant la possibilitat de municipalitzar-lo 

però que és més complicat del que semblava, i han d’acabar de decidir quin tipus 

serà el de gestió, però creu que tornarà a ser una concessió.  

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que tenen pendent el model de gestió, el 

que sí que sembla difícil i complicat és contractar nou personal degut a la LRSAL. 

Cal trobar escletxes per aconseguir-ho. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez exposa que en la reunió del porta a porta de la 

setmana passada se’ls va comunicar que es volia treure una àrea d’emergència del 

porta a porta i més endavant arribar, possiblement, a treure-les totes dues. 

Demana que els expliquin si això serà així o no, i que els comentin la possibilitat 

que traslladessin les àrees a la deixalleria del polígon, tenint en compte que 

aquesta té un horari limitat i només es respectaria aquest. Volen saber una mica 

com està aquest tema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que és cert que es va parlar d’aquests 

temes i explica que de l’àrea més propera al municipi se’n fa un ús que no va en la 

direcció dels resultats que estan treballant. 

Explica que es va demanar que s’examinés un estudi, perquè com a membre de 

l’associació de municipis del porta a porta, va traslladar una de les problemàtiques 

que tenen molts dels municipis que volen implantar de nou el sistema del porta a 

porta i és el fet que tenien moltes dificultats per trobar un espai comú per ubicar 

una àrea d’emergència, i una de les solucions era estudiar la possibilitat d’utilitzar 
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les deixalleries ja existents, buscant una ampliació d’horaris i unes freqüències 

adients. Afegeix que primer s’ha de fer l’estudi. A partir d’aquí es va reunir amb el 

gerent del consorci de residus del Bages, per traslladar als seus tècnics aquesta 

possibilitat, i fins i tot parlar-la amb l’Agència de residus per comunicar-los que 

estàvem disposats a fer alguna prova pilot.  

Es vol buscar la manera que els municipis que també es volen incorporar de nou al 

sistema del porta a porta, com poden ser Súria, Monistrol de Calders, Navàs o 

Navarcles tinguin la possibilitat de fer-ho. 

Mirant altres llocs d’Europa, hem vist que n’hi ha que no tenen àrees d’emergència i 

fan servir les deixalleries. 

A la reunió del porta a porta vam dir que volíem mirar si ens podíem quedar només 

amb una àrea perquè és el que acaben fent tots els municipis. Si mirem Santpedor, 

al començament tenien tres àrees i s’han quedat només en una. 

Diu que el treball que s’està fent per part dels tècnics del servei, així com per 

l’empresa AMBIENS i la Comissió del porta a porta és molt important i que les 

decisions que es prenen han de ser fonamentades, i que probablement, a la llarga, 

Artés es quedi només amb una àrea, tot i que encara no es poden donar dates. 

 

El regidor Marc Torras Simon, sobre el carrer Indústria, diu que hi ha un edifici que 

fa cantonada, el qual està abandonat i del qual va caure una part de la façana. 

Afegeix que hi ha una tanca però que ja fa molt temps que s’hi va posar i sembla 

que així s’ha quedat la situació. Demana si s’ha parlat amb el propietari. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que van revisar el cas, però van veure 

que havia caducat el temps per demanar al propietari que fes una actuació. Per 

tant, ara, estan reobrint el cas per actuar o per poder exigir que ho facin. Hi ha uns 

terminis i ara s’ha de reiniciar tot el procés. 

 

El regidor en Marc Torras Simon diu que uns veïns del carrer del Puig de la Ponsa 

s’han queixat de l’estat en què es troba el carrer, ja que hi passen vehicles pesats i 

han malmès l’asfalt. Afegeix que s’han presentat instàncies demanant que s’arregli 

però que l’únic que s’ha fet és posar-hi pedaços. Demana si hi ha intenció 

d’arreglar-lo. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que és cert, que es van posar pegats en 

els forats perquè aquest any no està previst asfaltar aquest carrer, ja que es vol 

asfaltar una altra part d’Artés. Miraran de cara l’any 2017 posar-ho en la partida 

d’asfaltatges, el que sigui més urgent es mirarà de fer l’any vinent. 
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El motiu pel qual no s’ha fet és que quan es van decidir els pressupostos no en 

tenien constància. 

 

El regidor en Marc Torras Simon manifesta que els veïns també es queixen que 

sigui un carrer de doble sentit. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que només és de doble direcció pels 

veïns. 

 

El regidor en Marc Torras Simon diu que com que no hi ha cap senyal de trànsit que 

ho prohibeixi, el fan servir de doble sentit. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente diu que revisaran la senyalització. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que s’ha demanat la revisió d’un 

estudi de mobilitat a la Diputació. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que el seu grup s’alegra per les mesures 

preses a la sala 2 de gener per evitar nous accidents, però que encara no se’ls ha 

fet arribar l’informe tècnic de l’enginyer municipal que van demanar en data 18 de 

novembre. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente diu que els van enviar l’informe que es va fer de 

l’avaluació dels riscos laborals del Complex Cultural Cal Sitjes. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que demanaran a l’Enginyer municipal que 

faci l’informe corresponent a la sala 2 de Gener. 

 

El regidor en Josep M. Artigas reitera la seva petició de la relació d’informes de 

riscos laborals de tots els edificis i equipaments municipals. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que l’informe de riscos laborals ja està fet, 

i que el que s’està fent ara és anar-lo actualitzant. Afegeix que fa poc es va fer 

l’escola Dr. Ferrer i que ara s’ha fet el Complex Cal Sitjes. Més endavant s’aniran 

actualitzant els altres. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu demana si els ho poden fer arribar. 
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El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que sí. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana si els poden fer arribar tota la 

documentació que faci referència a la normativa vigent dels equipaments 

municipals. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que les avaluacions de riscos 

laborals estan totes fetes, els d’activitats no. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu demana per quin motiu hi ha pilones en tot el 

carrer Rocafort menys en el tros de carrer que va de la pl de l’Església al c/ 

Barquera, ja que llavors els cotxes aparquen en aquest tros i no es pot passar. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que ja ho estudiaran. 

 

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, 21 d’abril de 2016 


