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

DIA 26 D’ABRIL DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  4/2017 

DIA: 26 d’abril de 2017 

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

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:  

 

En Marc Torras Simon – CIU  
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

El Ple, per unanimitat, deixa sobre la taula l’aprovació d’aquesta acta. 

 

2.- ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

2.1 PROPOSTA DECLARACIÓ BCIL TORRE MEDIEVAL SERRAT DE LA CABRA 

D’OR 

 

Es dóna compte del dictamen presentat per la regidoria de Cultura que diu el 

següent: 

 

“Vista la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (LPCC), la 

qual té per objecte la protecció, la conservació,  la investigació i la difusió i foment 

del patrimoni cultural català. 
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Atès que el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o 

immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor 

històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, 

bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de 

manera que puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les 

millors condicions a les generacions futures. 

Vist l’article 17 de la LPCC que conté el règim per a la catalogació dels béns 

immobles, establint que s’efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 

d’interès local, essent el Ple de l’Ajuntament l’òrgan competent, declaració que es 

durà a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, en 

el qual ha de constar l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. 

Tanmateix aquest precepte preveu que l’acord de declaració ha d’ésser comunicar 

al Departament de Cultural, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni 

Cultural Català. 

Atès que en data 6 d’abril de 2017, per Decret d’Alcaldia, es va iniciar l’expedient 

amb tots els tràmits corresponents per a declarar la “torre medieval de la Cabra 

d’Or” Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

Aquest bé consta al Mapa de patrimoni cultural d’Artés amb les següents dades: 

Ubicació:  

Municipi: Artés 

Número element: 3 

Lloc: Serrat de la Cabra (Camí de la Vall, trencall dret cap a La Sala, a 200 metres 

a mà dreta) 

Àmbit: Patrimoni Immoble 

Tipologia: Jaciment arqueològic 

Estil: Medieval 

Segle: V-XV dC 

Núm. inventari Generalitat: Si: CC.AA 11703 (005) 

Atesa la voluntat de la Regidoria de Cultura d’impulsar l’expedient administratiu 

corresponent per tal que es declari la “torre medieval de la Cabra d’Or” Bé Cultural 

d’Interès Local (BCIL). 

Atès que en el procediment a seguir es preveu un tràmit d’audiència als interessats, 

de conformitat amb l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i tenen aquesta 

condició els titulars de béns immobles a declarar BCIL. 

Atès que en compliment de l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’ha atorgat 

un tràmit d’audiència als interessats, els que tenen condició de titulars del bé, pel 

termini de 10 dies hàbils, a l’efecte que poguessin formular les al·legacions i 

aportar els documents que consideressin procedents. 
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Atès que ha transcorregut el termini d’audiència sense que hagi estat presentada 

cap al·legació. 

Vist l’informe tècnic favorable emès pel sr. Òscar Trullàs Ledesma, en qualitat de 

tècnic en patrimoni cultural, de data 25 d’abril de 2017. 

Aquesta Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al Ple l’adopció 

dels següents acords: 

PRIMER.- Declarar el següent bé immoble com a Bé Cultural d’Interés Local (BCIL), 

en ares de garantir-ne la seva protecció i preservació en el futur: 

La “torre medieval de la Cabra d’Or”  

Aquest bé consta al Mapa de patrimoni cultural d’Artés amb les següents dades: 

Ubicació:  

Municipi: Artés 

Número element: 3 

Lloc: Serrat de la Cabra (Camí de la Vall, trencall dret cap a La Sala, a 200 metres 

a mà dreta) 

Àmbit: Patrimoni Immoble 

Tipologia: Jaciment arqueològic 

Estil: Medieval 

Segle: V-XV dC 

Núm. inventari Generalitat: Si: CC.AA 11703 (005) 

SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, perquè en faci la inscripció en el Catàleg de Patrimoni Cultural 

Català. 

TERCER.- Comunicar el Present acord als interessats.”  

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, i amb el quòrum de la majoria del nombre 

legal de membres de la Corporació aprova l’anterior dictamen.  

 

3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

3.1 PROPOSTA MODIFICACIÓ COMPLEMENTS CÀRRECS DIRECTIUS ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA 

 
Es dóna compte del dictamen presentat per l’àrea de serveis centrals que diu el 
següent: 
 
“Assumpte: Adequació complements de direcció de l’escola de música 

Vista l’informe de data 8 de març de 2017, presentat per la directora i cap d’estudis 

de l’escola de música d’Artés, on sol·licitaven una revisió dels complements de 

direcció, cap d’estudis i secretaria que es pagaven a l’escola de música. 
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Vist que el nombre d’alumnes de l’Escola ha anat en augment assolint aquest any la 

xifra de 310 alumnes. 

Vist que el complements de direcció que es paguen en l’escola de música són els 

següents: 

Direcció: 68,75€ 

Secretaria: 34,37€ (3h dedicació) 

Cap d’estudis: 34,34€ (5h dedicació) 

Vist que l’Ajuntament també paga complements de direcció a l’Escola bressol que 

són els següents: 

Direcció: 210,01€ 

Secretaria: 104,20€ 

Atès que es tracta d’unes adequacions retributives de caràcter singular i 

excepcional i de regularització. 

Atès que hi ha consignació pressupostària adequada i suficient. 

La comissió de Serveis Centrals proposa al ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER. Assignar com a complements de direcció a l’escola de música el següent:  

Complement de Direcció: 210€ (8h dedicació) 

Complement de cap d’estudis: 175€ (5h dedicació) 

Complement de secretaria: 105€ (3h dedicació) 

SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució als Serveis de Personal, a Intervenció i a 

Tresoreria.” 

 

La regidora Fina Montañola Cortina pregunta si l’augment d’alumnes de l’escola de 

música correspon a persones d’Artés o d’altres indrets. 

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa respon que l’augment correspon, 

aproximadament, un 60% a persones d’Artés i la resta de fora del municipi. 

El regidor Roger Genescà Campí diu que votaran a favor de la proposta i afegeix, 

tal i com ja van manifestar en la comissió informativa, la possibilitat d’establir que 

el càrrec de direcció sigui rotatiu, tal i com passa en altres centres educatius. 

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa diu que ja se n’ha parlat a l’escola de 

música.     

 

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

3.2 PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA GENERAL I 

MULTES DE CIRCULACIÓ OGT EXERCICI 2016 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’àrea de serveis centrals que diu el 
següent: 
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“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2016 i corresponent a la liquidació d’ingrés per rebut i 

liquidació d’ingrés directe, liquidats per aquest Ajuntament. 

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

coincideixen amb els fons transferits. 

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

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

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

següents: 

---Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016: 

                              … rebuts:                    34.798,67 € 

                              … liquidacions:          105.160,22 € 

---Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016: 

                              … rebuts:                   789.225,38 € 

                              … liquidacions:          296.856,82 € 

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

imposades per aquest Ajuntament, que han estat rendides per l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2016. 

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

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

locals i que importa les quanties següents: 

---Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2016:    17.698,42 € 

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

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

Per tot això el responsable de l’àrea d’Hisenda, proposa al Ple municipal l’adopció 

dels següents: 

ACORDS 

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

Gestió Tributària durant l’exercici 2016. 

---Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016: 

                              … rebuts:                    34.798,67 € 

                              … liquidacions:          105.160,22 € 

---Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016: 

                              … rebuts:                   789.225,38 € 

                              … liquidacions:          296.856,82 € 

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

realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2016. 

---Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2016:    17.698,42 € 

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

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

 

El regidor Roger Genescà Campí, demana si se’ls pot lliurar un comparatiu dels 

últims anys, encara que no sigui exacte, per saber si s’està per sobre o per sota en 

percentatges. 

La interventora Mireia Serra Ferré, respon amb les dades que disposa a mà de l’any 

2015, en que les xifres més o menys són iguals excepte en els rebuts pendents de 

cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016, que sí han 

augmentat en un 40% respecte l’any 2015, però no se sap a que pot respondre 

aquest augment.     

 

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

 

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

4.1- MOCIÓ SUPORT I ADHESIÓ CONTINUÏTAT MINERIA AL BAGES 

 

Moció motivada per la instància presentada pels representats dels comitès 

d’empresa i les seccions sindicals d’UGT, CCOO, USOC I CGT dels centres de treball 

de Súria i Sallent de Iberpotash, SA, presentada pel grup d’ERC, que diu el 

següent: 

   

“Vista la instància presentada per representants del Comitè d’Empresa  d’ICL 

Ibérica  Súria & Sallent, registre d’entrada núm. 970 del dia 4 d’abril de 2017, 

relativa  a la sol·licitud de suport   per tal d’assegurar la continuïtat minera al Bages 

amb un compromís ferm amb la sostenibilitat i el medi natural.   

Atès que  es considera  que l’activitat minera és de vital importància per al territori, 

per la seva repercussió econòmica, però el model de creixement i negoci  d’ICL 

Ibérica Súria & Sallent  ha de ser sostenible mediambientalment, social i 

econòmicament, a més de compatible amb el compliment de la normativa 

ambiental. 

Atès que durant aquestes darreres setmanes s’han aprovat  mocions de suport a la 

continuïtat de la mineria de potassa en el territori que responen a  la inquietud 

expressada pels representants dels treballadors de l’empresa de referència , i  

sobre el futur de l’activitat minera en els pobles de la comarca.  

Aquesta Alcaldia  proposa al Ple.  

PRIMER.- Donar suport a les demandes  del territori per afrontar el repte 

d’assegurar la continuïtat minera al Bages, concretament en els municipis de 

Sallent i Súria , garantint també que es desenvolupi de manera sostenible assumint 
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els costos derivats,  amb el compromís ferm d'acomplir la normativa 

mediambiental, que asseguri la sostenibilitat econòmica de l’activitat, que 

garanteixi els llocs de treball actuals i que permeti la creació de noves ocupacions 

relacionades amb el sector . 

SEGON.- Comunicar el present acord als representants del Comitè d’Empresa d’ICL 

Ibérica  Súria&Sallent, i d’Ercros, SA, als ajuntaments de Sallent, Súria, Balsareny i 

Cardona, al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.” 

 

El regidor Ernest Clotet Berenguer, matisa que ells estan d’acord amb la moció però 

el sector de la mineria no ha de seguir treballant a qualsevol preu, ja que les 

empreses han de complir els requisits de les diferents sentencies i respectar els 

terminis que haurien d’haver complert perquè els treballadors continuessin 

treballant.  

 

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

 

4.2- CREACIÓ COMISSIÓ MODIFICACIÓ REGLAMENT PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

 

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

 

“Aquesta Alcaldia considera del tot necessari procedir a la modificació del reglament 

de participació ciutadana. 

Atès el que disposa l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, que determina 

que acordada la formació o modificació d’una ordenança s’ha de designar una 

comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 

Vist l’article 52.2d) del text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu  2/2008, de 28 d’abril. 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la modificació del reglament de participació ciutadana. 

SEGON.- Crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte 

esmentat formada pels següents membres: 

PRESIDENT: Josep Candàliga Freixa – ERC - AM 

PRESIDENT SUPLENT: Òscar Vilarasau Clotet – CUP - PA 

VOCAL: Ernest Clotet Berenguer – CUP - PA 

VOCAL SUPLENT: Israel Falcó Martínez – CUP – PA  

VOCAL: Elisabet Carracedo Mañosa – ERC - AM 

VOCAL SUPLENT: Meritxell Bonastre Aris – ERC - AM 
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VOCAL: Mercè Simó Riba - CIU 

VOCAL SUPLENT: Manel Parreño Jiménez – CIU 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

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

 

El regidor Roger Genescà Campí demana que es consensuïn les hores de les 

comissions perquè puguin assistir tot els seus membres. 

 

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

 

4.3- MOCIÓ SOBRE MANTENIMENT LÍNIES GRUPS EDUCATIUS I 

ADEQUACIÓ RÀTIOS ENSENYAMENT 

 

A continuació, el grup d’ERC presenta la següent proposta: 

 

“Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l’hora de mesurar la 

qualitat de l’educació i és una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de 

manifest que: 

• La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment 

acadèmic de l’alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i 

ha de ser entès com una oportunitat.  

• Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les 

necessitats de l'alumnat. 

• Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot 

dedicar més temps a l'ensenyament i reduir les intervencions no 

acadèmiques. 

• Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula. 

• Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants 

 

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya 

sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta 

el Govern a aquests efectes, l’Ajuntament d’Artés vol manifestar el seu 

posicionament i aprovar la següent: 

MOCIÓ  

L'Ajuntament d’Artés durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar al 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a: 

• Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius. 

• Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una 

ràtio base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de 
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març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres i 

modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la 

base legal màxima). 

• Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera 

d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, i a les escoles del municipi.” 

  

El regidor Ernest Clotet Berenguer diu que votaran a favor, entenent que es una 

moció de mínims, ja que hi ha altres temes i altres debats que aquesta moció no 

pot aprovar, dels que s’estan parlant en altres àmbits d’actuació. 

 

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

 

5- ASUMPTES SOBREVINGUTS  

 

Per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació, s’inclouen els 

següents assumptes en l’ordre del dia: 

 

5.1- CONCESSIÓ DE BEQUES PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, DE LLEURE 

I CASALS MUNICIPALS A ALUMNES AMB NECESSITATS 

SOCIOECONÒMIQUES 

 

A continuació el regidor de Benestar Social dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Vista l’ordenança general per a la concessió de subvencions en matèria de 

subvencions aprovades pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 d’abril de 2008. 

Vist que s’ha emès informe de secretaria en el que s’indicava la legislació aplicable i 

el procediment a seguir per a convocar anticipadament i concedir les subvencions. 

Vist que s’ha empès informe d’intervenció en el que s’acreditava el compliment de 

les circumstàncies exigides en l’article 56 del Reglament de la Lley 38/2003, de 147 

de novembre, general de subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol.    

Vista la proposta de bases per a la concessió de beques per activitats extraescolars, 

de lleure i casals municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques  

redactades per l’educadora social i trobades conformes, aquesta regidoria proposa 

al ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- aprovar inicialment les bases per a la concessió de beques per activitats 

extraescolars, de lleure i casals municipals a alumnes amb necessitats 

socioeconòmiques. 



 
 

11 

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 de concessió de beques per activitats 

extraescolars, de lleure i casals municipals a alumnes amb necessitats 

socioeconòmiques” 

 

El regidor Ernest Clotet Berenguer diu que es un pas més per a regularitzar els 

ajuts públics, sobre uns criteris establerts i que siguin coneguts i universals. 

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa afegeix que els presents ajuts només seran 

per activitats extraescolars municipals o d’ens públics, i no per empreses privades. 

El regidor en Roger Genescà Campí també manifesta que hi estan d’acord i hi  

donaran suport, però també manifesta que hi ha altres realitats que no es troben 

recollides en aquesta proposta que també tenen dificultats econòmiques i que 

caldria prendre consciència.   

 

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

 

5.2- CONCESSIÓ DE BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS A ALUMNES AMB 

NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES  

 

A continuació el regidor de Benestar Social dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Vista l’ordenança general per a la concessió de subvencions en matèria de 

subvencions aprovades pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 d’abril de 2008. 

Vist que s’ha emès informe de secretaria en el que s’indicava la legislació aplicable i 

el procediment a seguir per a convocar anticipadament i concedir les subvencions. 

Vist que s’ha empès informe d’intervenció en el que s’acreditava el compliment de 

les circumstàncies exigides en l’article 56 del Reglament de la Lley 38/2003, de 147 

de novembre, general de subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol.    

Vista la proposta de bases per a la concessió de beques escolars municipals a 

alumnes amb necessitats socioeconòmiques redactades per l’educadora social i 

trobades conformes, aquesta regidoria proposa al ple l’adopció dels següents 

acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment les bases per a la concessió de beques escolars 

municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques. 

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

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

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

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 de concessió de beques escolars municipals a 

alumnes amb necessitats socioeconòmiques.” 

 

El regidor Ernest Clotet Berenguer explica que aquesta proposta és la ratificació de 

la que ja es va fer l’any passat en relació a ajuts per a material escolar, el seu 

funcionament va ser correcte i va ser positiu per a unes 40 persones que se’n van 

beneficiar, també va ser positiu pels centres escolars, i per tant se segueix amb el 

mateix que l’any passat. 

El regidor en Roger Genescà Campí també manifesta que hi estan d’acord i hi  

donaran suport, però també repeteix el que van dir ara fa un any: que hi ha 

famílies que no es troben en el barems per poder ser beneficiaris d’aquests ajuts 

però també pateixen de dificultats econòmiques, pel que caldria estudiar altres 

formules per a reduir aquesta càrrega.   

 

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

 

6.- 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. 11/2017. 

 

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor Josep M. Artigas Feliu, en relació a l’escorxador demana si tothom en pot 

fer us, i si hi ha alguna normativa que ho reguli.   

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa contesta que actualment només es pot 

utilitzar per part de les entitats. Està pendent de regularització.  
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El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a la fibra òptica li ha arribat 

informació que en determinades zones del municipi (zona del carrer Berga i Vista 

Pirineu), per fer arribar la fibra òptica fins a les seves cases, algun operadors  els hi 

demanen el cost del que suposaria fer la instal·lació per fer arribar la fibra fins a 

aquestes zones, i per això demana estudiar les diferents possibilitats amb els 

diferents operadors, o cercar fórmules com la que es va fer al polígon. 

El regidor Israel Falcó Martínez, diu que tot i no ser un expert en la matèria, el cas 

del polígon va ser diferent; i que en tot cas son els operadors, propietaris de les 

instal·lacions, qui fan i suporten les inversions.  

L’alcalde en Josep Candàliga Freixa, diu que parlarà amb les tres empreses que 

actualment han presentat el projecte de desplegament per intentar solucionar 

aquests casos.   

 

La regidora Fina Montañola Cortina diu que s’haurien de controlar més les herbes 

que van sortint per les voreres per fer un poble més net i endreçat 

El regidor Enric Forcada Valiente diu que ho estant solucionant, però es troben que 

han sortit totes molt de cop, ara han treballat per eliminar les que han sortit en la 

zona on s’hi celebrarà la fira i properament està previst continuar en altres zones.  

La regidora Fina Montañola Cortina diu que ha de ser un treball constant. 

El regidor Enric Forcada Valiente contesta que quan acabes en un lloc ja hauries de 

tornar per on has començat, i que amb 8-9 persones del personal de brigada hi ha 

moltes altres coses a fer, però que s’anirà controlant. 

 

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    Josep Candàliga Freixa 

Artés, 26 d’abril de 2017 
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