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

DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  14/2017 

DIA: 23 de novembre de 2017 

HORARI: De les 20:30 h a les 20:55 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

Anna Sánchez Tor – CUP – PA  

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris – ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

Na Marisa Trullàs Ledesma – ERC – AM  

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

En Marc Torras Simon – CIU (s’incorpora després del segon punt de l’ordre del dia) 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

 

Cap 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 

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

 

 

2.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS AL PARLAMENT DE 

CATALUNYA 2017 

 

Es procedeix a fer el sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les 

Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017. 

Mitjançant el Programa de tractament de dades “CONOCE” de l’Institut Nacional 

d’Estadística se sorteja del cens electoral d’aquest municipi a l’1 d’agost de 2017, el 

qual es pot consultar a les Oficines d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 

Elaborat el llistat dels membres de les 7 meses electorals a constituir el proper 21 de 

desembre, ordenats per les diferents columnes corresponents a cada càrrec 

(president, 1r vocal i 2n vocal) i els successius suplents de cadascun fins a un total de 

9 designacions per cada mesa electoral. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, es dóna per assabentada dels resultats de 

l’esmentat sorteig. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer comenta que, en aquestes eleccions, totes les 

meses del municipi s’ubicaran a la Sala 2 de Gener del Complex Cal Sitges. 
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A continuació s’incorpora al Ple el sr. Marc Torras Simon. 

 

3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

3.1. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE 

 

Es dóna lectura al Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que diu el 

següent: 

Atès que en el marc del Catàleg de Serveis 2016, la Diputació de Barcelona va oferir 

als municipis el suport tècnic “Programes d’actuació municipal d’habitatge”, que són 

instruments de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, on es programen 

actuacions locals en matèria d’habitatge en un escenari temporal concret, i amb 

l’objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de 

polítiques d’habitatge. 

Atès que l’Ajuntament d’Artés, en data 11 de març de 2016, va sol·licitar la cooperació 

de la Diputació de Barcelona per a l’actuació “Redacció del Programa d’Actuació 

Municipal d’Habitatge”, a través de l’aplicatiu Portal Municipal de Tràmits. 

Atès que l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1r i President delegat de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 5 d’octubre de 

2016, va dictar un Decret pel qual se’ns concedia la cooperació d’aquesta per a la 

“Redacció del Programa Municipal d’Habitatge d’Artés”. 

Atès que en data 10 de novembre de 2017, la Diputació de Barcelona ha tramès a 

l’Ajuntament d’Artés el Programa d'actuació municipal d'habitatge (PAMH) d'Artés. 

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 

següents acords: 

PRIMER.- APROVAR el “Programa d’actuació municipal d’habitatge d’Artés”, elaborat 

per l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, i que forma part d’aquests 

acords. 

SEGON.- EXPOSAR l’esmentat “Programa d’actuació municipal d’habitatge d’Artés” al 

públic pel termini d'informació de 30 dies amb la publicació d’anunci a la seu 

electrònica de l'Ajuntament d'Artés (www.artes.cat) i al tauler d'anuncis d'aquest 

mateix Ajuntament.  

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

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer explica que l’elaboració d’aquest programa s’ha 

portat a terme per la Diputació de Barcelona amb la participació dels tres grups 

municipals i insta a la Comissió que s’ha format per al seu estudi i proposta d’aquest  

programa d’actuació perquè continuï treballant aquest àmbit. 

http://www.artes.cat/
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El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup també considera que s’ha fet 

un bon treball, però que van veure una notícia al diari regió7 en la qual es comentava 

que l’Ajuntament es plantejava obrir una oficina d’habitatge per omplir habitatges 

buits que hi havia al nucli antic. Per això demanen quina magnitud tindrà aquesta 

oficina, si serà una seu independent de l’Ajuntament amb una persona que porti tots 

aquests temes, o bé si això recaurà dins de les funcions de l’arquitecte tècnic 

municipal. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que els van trucar des de Regió7 i se’ls van 

donar moltes més dades sobre aquest tema, però que la informació publicada la va 

seleccionar el diari. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que només és un plantejament, que falta 

acabar-ho de treballar des de l’Equip de govern. Aquesta qüestió està formulada als 

pressupostos participatius i s’està valorant. La proposta es basava en un arquitecte 

tècnic amb una jornada del 15% i un administratiu a jornada completa. 

 

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

consideren que serà beneficiós per al municipi. 

 

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

 

4. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

4.1. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT TERCER TRIMESTRE 

 

A continuació es dóna lectura a la proposta presentada per l’Àrea de Serveis Centrals, 

que diu el següent: 

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

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

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

administracions públiques als seus proveïdors. 

Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 són 55 dies del 

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

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

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

terminis de pagament establerts per la llei s’estableix que es retran informes periòdics 
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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 TERCER TRIMESTRE DE 2017 

Que de les dades comptables a data 17 d’octubre de 2017, i del llistat adjunt, se’n 

desprèn: 

Import pendent de pagament  a 30/09/2017: 91.406,65€ núm. Operacions: 96 

 

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

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

tercer trimestre en 31,74 dies. 

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

indica el número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendents de pagament 

al final del trimestre, s’ha situat durant en 16,86 dies. 

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

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta la satisfacció del seu grup pels resultats 

exposats. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, es dóna per assabentat de l’esmentat informe. 

 

 

4.2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL 

 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea de Serveis 

Centrals, que diu el següent: 

ANTECEDENTS DE FET 

El ple de la corporació local de data 16 de maig de 2011, va acordar, entre d’altres, la 

modificació del catàleg dels llocs de treball de CAPORAL i d’AGENT DE LA POLICIA 

LOCAL d’Artés, detallat més endavant.  

L’article 65 de la llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives va introduir una disposició addicional setena en la Llei 16/1991, de 10 

de juliol, de les Policies locals de Catalunya, disposava que calia reclassificar les 

categories d’agent i caporal a C1, enlloc del C2 que tenien assignat. Aquest canvi de 
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categoria no havia d’implicar un augment de sou sinó que es disminuïen les 

retribucions complementàries. 

L’any 2016 es va demanar a la Diputació de Barcelona un ajut tècnic per tal de 

realitzar una RLT actualitzada i aquesta està pendent d’aprovació. De totes maneres la 

proposta de la Diputació no incloïa una valoració i/o actualització retributiva dels llocs 

de treball. 

La revisió dels complements de sou dels agents locals i del caporal deriven del fet que 

en l’actualitat es valoren igual els agents de carrera que els agents interins, i les 

tasques i responsabilitat que tenen els de carrera és superior a la que tenen els 

interins. Per aquest motiu, es proposa un complement mensual de 100€, en concepte 

de responsabilitat per tinença i custòdia d’arma. 
  CAPORAL: POLICIA LOCAL 

AGENTS DE POLICIA LOCAL 

    
    2011 2015 2016 2017 

Sou Base C2 599,25 C1 720,02 727,23 734,50 

Complement de destí nivell 15  327,44 nivell 15  327,44 330,72 334,03 

Complement específic mensual anual         

  CE base 500,75 7.010,50 436,18 6.558,22 447,60 452,07 

  Canvi de torn 63,08 757,00 54,95 826,19 56,38 56,95 

  Caps de setmana 55,03 660,33 47,93 720,68 49,19 49,68 

  Nocturnitat 79,67 956,00 69,40 1.043,38 71,21 71,93 

  Disponibilitat total (24h/365dies) 122,97 1.475,64 107,11 1.610,51 109,92 111,02 

  Perllongació jornada (40h/setmana) 115,17 1.382,00 100,32 1.508,31 102,95 103,97 

  Responsabilitat:             

           Tinença i custòdia d'arma           100,00 

  TOTAL ESPECÍFIC 936,66 12.241,47 815,90 12.267,29 837,25 945,62 

 TOTAL SOU BRUT MENSUAL 1.863,35  1.863,36  1.882,01 2.014,15 

 

Vista la Llei 3/2017, General de Pressupostos de l’Estat per l’exercici 2017. 

FONAMENTS DE DRET 

    2011 2015 2016 2017 

Sou Base C2 599,25 C1 720,02 727,23 734,51 

Complement de destí nivell 18  394,79 nivell 18  394,79  398,74  402,73 

Complement específic mensual anual mensual anual     

  CE base 850 11.900,00 795,16 11.132,27 809,13 817,22 

  Jornada partida ampliada 58,92 707 55,12 771,62 56,09 56,65 

  Festius 76,5 918 71,56 1.001,90 72,82 73,55 

  Disponibilitat total (24h/365dies) 282,64 3.391,62 264,4 3.701,61 269,05 271,74 

  Perllongació jornada (40h/setmana) 178,92 2.147,00 167,37 2.343,23 170,31 172,01 

  Responsabilitat: 
 

  
 

      

           Comandament 425 5.950,00 397,58 5.566,14 404,57 408,6115 

           Tinença i custòdia d'arma 
 

  
 

    100 

  TOTAL ESPECÍFIC 1.871,97 25.013,62 1.751,20 24.516,78 1.781,96 1.899,78 

  TOTAL SOU BRUT MENSUAL 2.866,01   2.866,01   2.894,67 3.037,02 
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Llei 3/2017, de 27 de juny, General de pressupostos de l’Estat per l’exercici 2017 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de l’estatut bàsic de l’Empleat Públic. 

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

municipal i de règim local de Calalunya 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar una adequació retributiva de caràcter singular i excepcional als 

llocs de treball de Caporal i agent de policia local, modificant, en funció de les 

responsabilitats de cada agent o caporal, el complement específic per import de 100€ 

d’acord al detall exposat en els antecedents. 

No obstant el ple decidirà 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si a l’hora de fixar l’import d’aquest 

complement s’ha fet alguna comparativa amb els pobles del voltant. 

 

La regidora n’Anna Sanchez Tor respon que sí. 

 

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

 

 

4.3. APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA PÚBLICA PLACES MERCAT 
SETMANAL 
 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea de Serveis Centrals que diu el 

següent: 

Vist que en data 23 de febrer de 2017 el Ple de l’Ajuntament d’Artés va aprovar el 

Reglament del Mercat de venda no sedentària del municipi d’Artés. 

Atès que segons l’article 9 de l’esmentat Reglament és necessari procedir a convocar 

concurs públic per a la concessió de les llicències per ocupació de la via pública. 

Trobades conformes les bases redactades, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels 

següents acords: 

PRIMER.- Aprovar les bases per a la convocatòria del concurs públic per a la concessió 

de les llicències de parades del mercat de venda no sedentària d’Artés. 

SEGON.- Exposar al públic les esmentades bases pel termini de vint dies i convocar el 

concurs públic per a la concessió de les llicències de parades del mercat de venda no 

sedentària d’Artés, obrint un període de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de 

la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província per la presentació de 

sol·licituds. L’efectivitat de la convocatòria quedarà supeditada a l’aprovació definitiva 

de les bases que es produirà si no es presenten al·legacions a les mateixes. 
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La regidora Meritxell Bonastre Arís explica que aquestes bases són fruit del consens de 

la Comissió per tal de cobrir les places del mercat setmanal i crear una borsa per 

cobrir de forma ràpida les vacants que hi hagi. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu manifesta que s’han treballat les bases, s’ha 

contemplat la diversitat però no s’ha escoltat la proposta d’ampliar el mercat al carrer 

Balmes. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que l’objectiu és que no hi hagi vacants al 

mercat setmanal, no ampliar-lo. La proposta manté la ubicació del mercat al passeig 

Diagonal, i no canviar-lo al carrer Balmes. Una altra finalitat que es vol aconseguir és 

que no hi hagi desequilibri entre parades de productes alimentaris i no alimentaris. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que, temps enrere, per problemes de 

mobilitat,  ja es va proposar una modificació en la ubicació del mercat i que els 

marxants ja no hi van estar d’acord. 

 

La Secretària aclareix que hi haurà dues llistes d’espera: Una de productes alimentaris 

i una de productes no alimentaris, perquè no hi hagi desequilibri en l’oferta de 

productes. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta amb el següent resultat:   

Voten afirmativament: N’Ernest Clotet Berenguer, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Israel Falcó Martínez, n’Anna 

Sanchez Tor i na Marisa Trullàs Ledesma. 

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

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

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

majoria, l’anterior proposta. 

 

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

No n’hi ha 

 

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

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

sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de 

l’última sessió i fins la Junta de Govern núm. 33/2017. 

 

 

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 

El regidor en Manel Parreño Jimenez, en relació al cotxe de la Policia Local, diu que 

últimament té moltes avaries i demana què es pensa fer i si un cotxe per a nou agents 

és suficient, que potser seria bo tenir-ne dos. 

 

La regidora n’Anna Sanchez Tor respon que s’ha previst la compra d’un altre cotxe en 

el pressupost de 2018. Explica que no s’ha fet aquest any perquè la partida estava 

esgotada. Afegeix que la intenció serà mantenir també el que ja tenen. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez demana quan s’arreglarà la tirolina, que no 

funciona. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que es tornarà a parlar amb l’assegurança a 

veure si ho solucionen i sinó es parlarà amb l’empresa de manteniment i la 

subministradora del material. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez, en relació a la capelleta de Sant Pere que hi ha a 

la ctra. de  Sallent cantonada c/ Sant Pere, diu que la bombeta no funciona i demana 

si es podria parlar amb el propietari perquè la canviés. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que ja s’ha parlat amb la brigada perquè ho 

arregli. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que els comerços d’Artés es queixen perquè 

s’ha apujat tant la taxa de la recollida porta a porta. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que la pujada d’aquesta taxa és la que ha 

pactat la comissió del porta a porta on també hi ha representació del seu grup. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu demana si els comerços buits també han de pagar. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer recorda que cal donar de baixa l’activitat dels 

locals. 
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El regidor en Josep M. Artigas Feliu demana si s’esporgaran els arbres de la plaça de 

l’Església per poder posar-hi llums. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que ja està previst fer-ho. 

 

El regidor en Josep M. Artigas diu que el Mercat de venda no sedentària no compleix 

tota la normativa: que els camions es posen al costat de les parades i que no hi ha els 

cartells informatius visibles de les parades. Afegeix que caldria endreçar-ho. 

 

La Secretària proposa que es faci un tríptic informatiu. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí dóna lectura al següent escrit: 

Han empresonat els Jordis per convocar les manifestacions cíviques i pacífiques més 

importants d’Europa. Ens han intentat impedir que votéssim per al referèndum de l’1 

d’octubre, agredint persones innocents a cops de porra i després ho han negat. Han 

mentit sobre l’educació que es dóna a les nostres escoles. Han aplicat un cop d’estat a 

través del 155. Han modificat lleis per incentivar la fuga d’empreses. Han empresonat 

la Presidenta del Parlament per permetre el debat polític i han empresonat al Govern 

legítim de Catalunya... 

Tot i així, seguim tossudament alçats i compromesos amb el camí de la democràcia. 

Tant és així que demanem una vegada més que tothom voti el 21D. No són les 

eleccions que volíem, nosaltres hauríem preferit unes eleccions constituents, però no 

podem deixar passar aquesta nova oportunitat de demostrar que som majoria. En 

aquestes eleccions, amb el nostre vot, defensarem la dignitat del nostre poble i el dret 

a la seva llibertat, votarem per poder treure de la presó els presos polítics, restituir el 

Govern i el President i recuperar el control de les nostres institucions. Les eleccions del 

21D serviran per comptar-nos, que ningú es quedi a casa, desbordem les urnes! 

 

 

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

com a Secretària, estenc aquesta acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Ernest Clotet Berenguer 

Artés, 23 de novembre de 2017 
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