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

DIA 28 DE SETEMBRE DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  10/2017 

DIA: 28 de setembre de 2017 

HORARI: De les 20:35 h a les 21:05 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  

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

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

 

2.- ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

2.1.- APROVACIÓ EXPROPIACIONS DEL CARRER LA ROCA 

 

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

el següent:  

 

Atès que les Normes Subsidiàries de Planejament d’Artés aprovades el 27 de març de 

1987 contemplen el sistema general públic (parc de les Muralles) dins el sòl no 

urbanitzable i com a sistema d’actuació el d’expropiació. 
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Atès que es considera d’interès públic l’adquisició de la finca assenyalada amb el 

número 25 del carrer La Roca. 

Vist l’informe-valoració de l’Arquitecte municipal del dia 15 de setembre de 2017, 

relatiu a la finca del carrer La Roca, núm. 25, que es troba ubicada dins del sistema 

general públic Parc de les Muralles. 

Vist l’informe de la Secretària i l’informe de la Interventora sobre l’existència de 

consignació pressupostària suficient per a fer front a l’adquisició per expropiació de 

l’esmentada finca. 

Vist el contingut de l’Acta d’expropiació de mutu acord entre aquest Ajuntament i la 

propietat de la finca.  

Primer.-  Iniciar l’expedient d’expropiació de la finca assenyalada amb el número  25 

del carrer la Roca afectada com a sistema general  de Parc,  Parc de les Muralles,  

segons  les Normes Subsidiàries  de Planejament  del municipi d’Artés aprovades  el 

27 de març de 1987, i en data 22 de desembre de 2005 el tex refós de les mateixes 

publicat al DOGC del dia  4 d’abril de 2006. 

Segon.-  Constatar que la declaració de la utilitat pública i la necessitat d’ocupació ve 

determinada en el vigent planejament urbanístic municipal que afecten l'objecte 

d'expropiació a sistema general públic ( Parc de les Muralles),  pel que procedeix 

aprovar inicialment la relació individualitzada  del  bé i drets afectats per l’expropiació, 

que és:  

 - “Casa situada a la vila d'Artés, senyalada amb el número vint-i-cinc del carrer La 

Roca; seixanta nou metres quadrats de superfície en planta i formada per una planta 

baixa i un primer pis. Esta edificada sobre una porció de terreny del camp anomenat 

del Clos, amb una extensió de vuitanta quatre metres quadrats “. 

Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa número 4, Tom 2973 , llibre 

138, foli 198, finca núm. 1145. 

Finca  afectada: terreny de   84 metres2 i  superfície construïda real: 207 metres2. 

Ref. Cadastral: 3182812DG123850001 ZW  

Titulars  registrals : usufructuària : senyora  Antonia Serra Portet, nua propietat 1/3 

part: senyora Assumpta Crusellas Serra,  nua propietat 1/3 part: senyora Maria 

Àngels Crusellas Serra i nua propietat 1/3 part: senyora  Anna Maria Crusellas Serra.  

Tercer.- Sotmetre la relació de drets i béns afectats per un termini d'informació 

pública de 20 dies amb la publicació de l'edicte al BOPB, a la seu electrònica de 

l'Ajuntament d'Artés (www.artes.cat), a un diari dels de major circulació a la província   

i al tauler d'anuncis d'aquest mateix Ajuntament.  

Quart.- Donar trasllat del present  acord als interessats perquè  dins el termini de 20 

dies  a comptar des de l’endemà del rebut de la present notificació  puguin fer les 

al·legacions  que estimin adients per a la defensa dels seus drets. 

Cinquè.- Disposar que si en el termini d'informació pública i audiència dels interessats  

no es presenten al·legacions a la relació de béns i drets afectats publicada, esdevindrà 

http://www.artes.cat/


 
 

4 

definitiva sense necessitat de cap altre tràmit a excepció de la publicació de la relació  

definitiva corresponent. 

Sisè.- Aprovar el contingut de l’acta d'expropiació de mutu acord entre l'Ajuntament i 

les senyores Antonia Serra Portet, Assumpta Crusellas Serra, Maria Àngels Crusellas 

Serra i Anna Maria Crusellas Serra; acta que es fonamenta en l'informe tècnic sobre la 

valoració del bé.  

Setè.- L’efectivitat de l’apartat sisè ve   condicionada  a l’aprovació definitiva  de la 

relació de  bens i drets afectats per l’expropiació. 

Vuitè.- Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la 

relació abans aprovada, per un import de 40.257,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 

21.1510.60904  del pressupost municipal vigent. 

Novè.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de l’acta de referencia i de tots els 

documents  necessaris per a la formalització del present acord. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer explica que hi ha una zona del municipi que està 

pendent d’expropiar-se des de l’any 1987, i que per aquest motiu s’ha elaborat un pla 

d’expropiació per a dur a terme en els propers anys. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que troben dificultós aquest punt, que 

no hi poden estar d’acord perquè el total de les finques que es volen expropiar pujarà 

a set-cents seixanta-set mil euros i que, amb els treballs d’enderroc i altres, es pot 

arribar al milió d’euros. Afegeix que creuen que s’hauria d’haver arribat a aquesta 

decisió des de la Comissió que es vol crear per portar a terme el POUM. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer recorda que aquesta actuació ve determinada per 

un acord pres l’any 1987. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen amb el següent resultat:   

Voten afirmativament: Ernest Clotet Berenguer, Israel Falcó Martínez, Anna Sánchez 

Tort, Elisabet Carracedo Mañosa, Meritxell Bonastre Aris, Enric Forcada Valiente i 

Marisa Trullàs Ledesma. 

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

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

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

per majoria, l’anterior dictamen. 

 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
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3.1.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT CORRESPONENT A 

L’EXERCICI 2016 

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

següent: 

Vist el compte general de l’exercici 2016 elaborat per la intervenció municipal, segons 

disposen els articles 208 i següents del Reial Decret 2/2004 pel qual s’aprova el text 

refós de la llei reguladora de les hisendes local i la Instrucció de Comptabilitat per a 

l’Administració Local Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

Atès que el compte general, un cop format per la Intervenció, es va sotmetre a 

informe de la Comissió Especial de Comptes, constituïda pels regidors dels diferents 

grups polítics de la Corporació. 

Atès que el compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes,  ha de 

ser exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els 

interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinades 

aquestes per la Comissió Especial de Comptes, emetrà un nou informe. 

Vist que l’esmentat compte ha estat sotmès a informe de la Comissió Especial de 

Comptes, en sessió duta a terme el dia 8 de juny de 2017, i que ha estat informat 

favorablement per l’esmentada Comissió. 

Vist que el compte general ha estat exposat al  públic en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona el dia 15 de juny de 2017 durant el termini de 15 dies i 8 dies 

següents, i també en el tauler electrònic i en el tauler d’edictes municipal durant el 

període preceptiu i no s’han presentat reclamacions. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 

Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’Artés corresponent a l’exercici 

2016, segons la documentació adjunta. 

Segon.- Remetre a la sindicatura de Comptes de Catalunya els estats i comptes 

anuals que integren el compte general de l’Ajuntament d’Artés.” 

Se sotmet a votació aquest Dictamen amb el següent resultat:   

Voten afirmativament: Ernest Clotet Berenguer, Israel Falcó Martínez, Anna Sánchez 

Tort, Elisabet Carracedo Mañosa, Meritxell Bonastre Aris, Enric Forcada Valiente i 

Marisa Trullàs Ledesma. 

S’abstenen: Roger Genescà Campí, Fina Montañola Cortina, Manel Parreño Jiménez, 

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

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

majoria, l’anterior dictamen. 

 

3.2.- APROVACIÓ AUGMENT RETRIBUCIONS PERSONAL ANY 2017 
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Es dóna comte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, que diu el 

següent: 

FETS 

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, 

publicada al BOE del dia 28 de juny de 2017, estableix en el seu article 18, punt dos, 

que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un 

increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents el 31 de desembre de 

2016. 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament que el personal al seu servei gaudeixi 

d’aquest augment de l’1% en les seves retribucions. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local, article 22.1 i) respecte a 

la competència del ple de la corporació. 

ACORDS 

PRIMER I ÚNIC.- Fixar un augment de les retribucions del personal d’aquest 

Ajuntament de l’1%, d’acord amb el que es preveu a la Llei 3/2017, de 27 de juny de 

Pressupostos de l’Estat per a l’exercici de 2017, amb efectes des de l’01 de gener de 

2017, sense perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter singular i 

excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, tal i com 

s’especifica a l’apartat segon de l’article 18. 

No obstant el Ple decidirà. 

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

 

3.3.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS A LES EMPRESES. FIRA 2017 

 

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

següent: 

Antecedents 

Vistes les bases que regulen els ajuts de l’Ajuntament d’Artés a les empreses del 

municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament d’Artés en sessió del dia 19 de juliol de 2012 i publicades en el Butlletí 

Oficial de la Província del dia 8 d’octubre de 2012. 

Aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió d’ajuts a les empreses del 

municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, amb càrrec a la partida 

51.4311.47900 del pressupost d’aquest Ajuntament, condicionat a la modificació de 

crèdit corresponent. 
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Segon.- Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 

d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal, el termini de presentació de 

sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació 

d’aquesta convocatòria. 

No obstant el Ple decidirà 

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

 

3.4.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT RD 635/2014 I LLEI 15/2010 

 

A continuació es dóna compte dels informes emesos per la Interventora en data 19 de 

juliol de 2017, el qual diu el següent: 

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. 

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 SEGON TRIMESTRE DE 2017 

Que de les dades comptables a data 19 de juliol de 2017, i del llistat adjunt, se’n 

desprèn: 

Import pendent de pagament  a 30/06/2017: 194.587,17€ núm. Operacions: 167 
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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 

segon trimestre en 23,35 dies. 

El període mig del pendent de pagament (PMPP) al final del segon 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 15,84 dies. 

S’adjunta annex 1 amb documentació del 2n. Trimestre 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’anterior informe. 

 

3.5.- DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS 

PRESSUPOST EXERCICI 2018 

 

Es dóna comte del Decret de l’Alcaldia 2017/0212, de data 30 d’agost de 2017, que 

diu el següent: 

Elisabet Carracedo Mañosa, alcaldessa accidental de l’ajuntament d’Artés, en relació a 

la tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda de l’elaboració de les línies fonamentals 

del pressupost per a l’exercici 2018, dicta la següent resolució que es fonamenta en 

els antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen:  

Antecedents de fet  

Les línies fonamentals del pressupost per l’exercici 2018 s’ha de remetre per l’entitat 

local al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb 

signatura electrònica, abans del dia 14 de setembre de 2017.  

Fonaments legals  

Atès el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupa 

les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu 

article 15 l’obligació de remetre informació sobre les línies fonamentals dels 

Pressupostos per a l’exercici següent, recollides a l’article 27.2 de la Llei Orgànica 

2/2012, amb el contingut de tota la informació necessària conforme a la normativa 

europea.  

D’acord amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s’ha de realitzar per mitjans 

electrònics i mitjançant firma electrònica a traves del sistema que el Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti.  

Per tot això,  

RESOLC  

Primer.- APROVAR les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018, d’acord 

amb els quadres annexos al present Decret.  
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Segon.- APROVAR la remissió dels mateixos al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, abans del dia 14 de 

setembre de 2017.  

Tercer.- Donar compte al Ple de l’enviament de dites línies fonamentals per el 

pressupost de l’exercici 2018, en la primera sessió que se celebri.  

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’anterior Decret. 

 

3.6.- DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA APROVACIÓ PLA NORMATIU 

MUNICIPAL 2017 

 

Es dóna comte del Decret de l’Alcaldia 2017/0200, de data 3 d’agost de 2017, que diu 

el següent: 

De conformitat amb el que es disposa per l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb 

caràcter anual, totes les Administracions han d’aprovar i fer públic al Portal de 

Transparència el seu Pla Normatiu, en el qual es continguin les iniciatives legals i 

reglamentàries que vagin a ser elevades per a la seva aprovació durant l’any següent. 

Atès que, amb l’objecte de donar compliment a aquesta obligació per part d’aquest 

Ajuntament respecte a les iniciatives reglamentàries de la seva competència, es va 

requerir a totes les Àrees i Departaments municipals perquè comuniquessin la seva 

decisió de promoure, impulsar i proposar durant el present any 2017, qualsevol tipus 

d’aprovació, modificació o derogació d’instruments normatius municipals amb el seu 

àmbit d’actuació. 

Per tot això, i a la vista de les propostes elaborades per les diferents Àrees i 

Departaments municipals, i del Projecte del Pla Normatiu Municipal 2017 elaborat per 

la Secretaria de l’Ajuntament, aquesta Alcaldia, en ús de les competències previstes 

per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, 

HE RESOLT 

PRIMER. Aprovar el Pla Normatiu Municipal 2017, que figura com a document annex i 

forma part integrant de la present resolució. 

SEGON. Comunicar la present resolució a totes les Àrees i Departaments Municipals, 

pel seu coneixement i efectes. 

TERCER. Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 

Transparència, i del previst per l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la seva 

publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del 

que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, 
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de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 

Catalunya. 

ANNEX 

PLA NORMATIU MUNICIPAL 2017 

Ajuntament de Artés 
 
Denominació de 
l’instrument normatiu 

 
Objectius 

 
Àrea o 
Departament 
responsable 

 
Planificació 
temporal 
(data 
aproximada 
d’inici del 
procediment de 
participació 
ciutadana previ) 

 
Ordenança municipal 
reguladora de la tinença 
d’animals (modificació) 

 
Modificar l’ordenança per tal 
d’adaptar-la a la normativa 
vigent. 

 
Regidoria de 
Sanitat 

 
Quart Trimestre 
de 2017 

 
Reglament de participació 
ciutadana (modificació) 

 
Modificar l’ordenança per tal de 
preveure-hi els Pressupostos 
Participatius. 

 
Regidoria de 
Participació 
 

 
Quart Trimestre 
de 2017 

 
Reglament d’ús de 
l’Escorxador 

 
Regular l’ús d’aquest 
equipament municipal. 

 
Regidoria de Cultura 
 

 
Quart Trimestre 
de 2017 

Modificació Reglament de 
funcionament de la Sala Dos 
de Gener (modificació) 

 

 
Modificar el reglament per 
incorporar-hi més usos. 

 
Regidoria de Cultura 

 
Quart Trimestre de 
2017 

 
Resta d’ordenances fiscals 

 
Modificació anual de les 
ordenances fiscals (tipus 
impositius, normes de gestió, 
etc...) 

 
Tresoreria / 
Intervenció 
 

 
Quart Trimestre 
de 2017 

 

Ho mana i signa l’Alcalde, Ernest Clotet Berenguer, a Artés; de la qual cosa, com a 

Secretària, dono fe. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’anterior Decret. 

 

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

El Ple, per unanimitat, aprova la inclusió del següent assumpte en l’ordre del dia: 

4.1.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA CONVENI MARC PRESTACIÓ 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D’ENGINYERIA  

 

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia 2017/0205, de data 4 d’agost de 2017, 

que diu el següent: 
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Atès que d’acord amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, correspon 

a les comarques prestar assistència tècnica als municipis, tenint en compte les seves 

necessitats.  

Atès que d’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de 

la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot 

encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o 

d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per 

raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les, 

havent de formalitzar aquest encàrrec mitjançant la signatura del conveni 

corresponent entre elles.  

Atès que l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni 

dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que 

l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en 

els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec.  

Atès que en la sessió del passat 6 de març de 2017 del Consell d’Alcaldes es va 

presentar la proposta de creació d’un servei comarcal d’assistència tècnica als 

ajuntaments en l’àmbit de territori i medi ambient, manifestant els alcaldes el seu 

interès per implantar la proposta.  

Atès que el Consell Comarcal del Bages té una àmplia experiència en la prestació de 

suport i assistència als municipis en diversos àmbits i que és la seva voluntat prestar 

aquest servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria en el marc establert a la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Vista 

el conveni marc per a la prestació d’assistència tècnica als municipis del Bages en 

matèria d’enginyeria , aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Bages el dia 24 de 

juliol de 2017, registre d’entrada E 1706/2017 de data 31 de juliol de 2017, i trobat 

conforme, 

RESOLC 

Primer.- Aprovar el conveni marc entre el Consell Comarcal del Bages i aquest 

ajuntament per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria , d’acord 

amb la minuta adjunta. 

Segon.- Donar trasllat de la present resolució al primer Ple ordinari que se celebri per 

a la seva ratificació. 

Tercer.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Bages. 

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

 

El Ple, per unanimitat, aprova la inclusió del següent assumpte en l’ordre del dia: 
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4.2.- MODIFICACIÓ ÀREES REGIDORIES. DONAR COMPTE  

 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia 2017/203, de data 4 d’agost de 2017, que diu 

el següent: 

En ús de les facultats que em confereix l’article 21.3 de la llei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44 i 45 

del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 

Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  

RESOLC 

PRIMER.- Modificar el que disposa el Decret d’Alcaldia del dia 26 de juny de 2017, pel 

que fa a les delegacions de competències a favor dels regidors i regidores d’aquesta 

Corporació Municipal, que es diran a continuació, les quals restaran establertes de la 

manera que segueix: 

- L’àrea d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Habitatge al senyor Israel Falcó i 

Martínez. 

- L’àrea d’Ocupació, Empresa, Comerç, Indústria, Turisme i Formació a la senyora 

Meritxell Bonastre i Aris. 

- L’àrea de Manteniment, Brigada, Mobilitat i Joventut al senyor Enric Forcada i 

Valiente. 

SEGON.- Delegar l’àrea de Drets Socials, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil a la 

senyora Anna Sánchez i Tort. 

TERCER.- Delegar l’àrea de Medi Ambient, TIC-Comunicació i Salut Pública a la 

senyora Marisa Trullàs i Ledesma. 

QUART.- Determinar que els regidors i regidores delegats/des esmentats/des en 

relació amb la matèria objecte de la delegació exerciran funcions de planificació, 

programació i gestió de les actuacions que corresponguin a cada àmbit d’actuació 

municipal pel qual se’ls designa amb facultat de direcció, inspecció i impuls dels 

serveis compresos en cada àmbit, sense facultat però de resoldre actes que afectin a 

tercers. 

CINQUÈ.- Notificar personalment la present resolució als/les regidors/es 

designats/des, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació 

expressa; i remetre la Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província per 

a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis i pàgina 

web de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la 

signatura de la resolució per  l’Alcalde. 

SISÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple en la primera sessió que se celebri.  

Ho mana i firma l’Alcalde, Ernest Clotet Berenguer, a Artés, a quatre d’agost de dos 

mil disset; la qual cosa com a Secretaria dono fe. 

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



 
 

13 

 

 

El Ple, per unanimitat, aprova la inclusió del següent assumpte en l’ordre del dia: 

4.3.- MODIFICACIÓ I CREACIÓ COMISSIONS D’ESTUDI  

 

Atès que en data 15 de juny de 2017 va prendre possessió com a nou Alcalde el Sr. 

Ernest Clotet Berenguer i que en el Ple del dia 20 de juliol de 2017 es van aprovar 

diversos canvis  de la composició d’aquesta Corporació, cal procedir a la modificació 

dels membres integrants de la Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte 

de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, de la Comissió de 

seguiment del projecte d’abastament d’aigua en Alta a Artés i de la Comissió d’estudi 

encarregada de redactar l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora de la 

tinença d’animals domèstics i de companyia.  

Així mateix, atès que es considera del tot necessari procedir a la modificació del 

Reglament de funcionament de la Sala 2 de gener, aprovat pel Ple del 8 de maig de 

2008, també caldrà procedir a l’aprovació d’una nova Comissió d’estudi encarregada 

de redactar l’avantprojecte de l’esmentada modificació. 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la composició de la Comissió d’estudi 

encarregada de redactar l’avantprojecte de la modificació del Reglament de 

Participació Ciutadana aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 26 d’abril de 2017: 

PRESIDENT: Ernest Clotet Berenguer 

PRESIDENT SUPLENT: Enric Forcada Valiente 

VOCAL: Israel Falcó Martínez 

VOCAL SUPLENT: Anna Sánchez Tort 

VOCAL: Elisabet Carracedo Mañosa 

VOCAL SUPLENT: Meritxell Bonastre Arís 

VOCAL: Mercè Simó Ribas 

VOCAL SUPLENT: Manel Parreño Jiménez 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

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

SEGON.- Aprovar la modificació de la composició de la Comissió de seguiment del 

projecte d’abastament d’aigua en Alta a Artés aprovada pel Ple de l’Ajuntament en 

data 22 de setembre de 2016: 

PRESIDENT: Ernest Clotet Berenguer 

PRESIDENT SUPLENT: Elisabet Carracedo Mañosa 

VOCAL: Enric Forcada Valiente 

VOCAL SUPLENT: Meritxell Bonastre Aris 
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VOCAL: Israel Falcó Martínez 

VOCAL SUPLENT: Anna Sánchez Tort 

VOCAL: Roger Genescà Campí 

VOCAL SUPLENT: Marc Torras Simon 

VOCAL: TÈCNIC: Enginyer municipal 

VOCAL: TÈCNIC SUPLENT: Enginyer tècnic 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

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

TERCER.- Aprovar la modificació de la composició de la Comissió d’estudi encarregada 

de redactar l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença 

d’animals domèstics i de companyia aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 23 de 

febrer de 2017: 

PRESIDENT: Ernest Clotet Berenguer 

PRESIDENT SUPLENT: Elisabet Carracedo Mañosa 

VOCAL: Marisa Trullàs Ledesma 

VOCAL SUPLENT: Enric Forcada Valiente  

VOCAL: Israel Falcó Martínez 

VOCAL SUPLENT: Anna Sánchez Tort 

VOCAL: Manel Parreño Jiménez 

VOCAL SUPLENT: Roger Genescà Campí 

VOCAL: TÈCNIC EXPERT: Tècnica en gestió d’animals 

VOCAL: TÈCNIC EXPERT SUPLENT: Tècnica en gestió d’animals 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

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

QUART.- Aprovar la següent composició de la Comissió d’estudi encarregada de 

redactar l’avantprojecte de la modificació del Reglament de funcionament de la Sala 2 

de Gener aprovat en data 8 de maig de 2008: 

PRESIDENT: Ernest Clotet Berenguer 

PRESIDENT SUPLENT: Enric Forcada Valiente 

VOCAL: Israel Martínez Falcó 

VOCAL SUPLENT: Anna Sánchez Tort 

VOCAL: Elisabet Carracedo Mañosa 

VOCAL SUPLENT: Marisa Trullàs Ledesma 

VOCAL: Roger Genescà Campí 

VOCAL SUPLENT: Josep M. Artigas Feliu 

VOCAL: TÈCNIC EXPERT: Tècnica de cultura 

VOCAL SUPLENT: TÈCNIC EXPERT: Dinamitzador cultural 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

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

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen 
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5.- DONAR COMPTE  DECRETS I ACORDS  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

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

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

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

l’última sessió i fins la Junta de Govern núm. 29/2017. 

 

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup no formularà avui cap 

pregunta, i llegeix el text publicat pel seu grup municipal en la revista ARTÉSinfo del 

setembre/octubre, que diu el següent: 

Davant del dret a decidir no hi ha color polític 

Des de l’inici de legislatura ja vam anunciar que el nostre grup estaria al costat de 

l’equip de govern per assolir la independència i la defensa del dret a vot. Són molts els 

que van lluitar pel que avui gaudim com per deixar que ens ho prenguin, no seria just 

per ells ni pels nostres fills. El proper 1 d’octubre hem de defensar la democràcia i les 

llibertats individuals de cada persona. 

Segurament mai abans un vot ha significat tant en la història de Catalunya. Artesencs 

i artesenques, no deixeu passar l’oportunitat de contribuir a preservar la llibertat de 

poder decidir el nostre futur. Assegurem-nos que tothom voti, la història ens observa. 

El dret a vot no ens el poden negar ni a Artés ni enlloc. 

 

 

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, 28 de setembre de 2017 
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