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

DIA 20 DE JULIOL DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  9/2017 

DIA: 20 de juliol de 2017 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:15h 

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 (s’incorpora després de la presa de possessió)  

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris – ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

Na Marisa Trullàs Ledesma – ERC – AM (s’incorpora després de la presa de possessió) 

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.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. MARISA TRULLÀS 

LEDESMA 

 

Seguidament s'examina la credencial expedida per la Junta Electoral Central i 

presentada per la senyora Marisa Trullàs Ledesma, en la qual consta que ha estat 

designada regidora de l'Ajuntament d'Artés en substitució per renúncia del senyor 

Josep Candàliga Freixa. Per la qual cosa i en virtut de l'article 182 de la Llei Orgànica 
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5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General correspon atribuir-li l'escó de 

regidora d'aquest Ajuntament: 

Examinada, doncs, l'anterior credencial i constatada la personalitat de la interessada i 

de conformitat amb l'article 108.6 de la Llei esmentada, per la Secretària se li formula 

la següent pregunta: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Artés, amb lleialtat al 

Rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia com a normes 

fonamentals de l'Estat". 

La senyora Marisa Trullàs Ledesma respon: “Sí, prometo per imperatiu legal” 

La senyora Marisa Trullàs Ledesma per aquest acte adquireix plena condició del càrrec 

de regidora d'aquest Ajuntament. 

 

3.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. ANNA SÁNCHEZ TORT 

 

A continuació s'examina la credencial expedida per la Junta Electoral Central i 

presentada per la senyora Anna Sánchez Tort, en la qual consta que ha estat 

designada regidora de l'Ajuntament d'Artés en substitució per renúncia del senyor 

Òscar Vilarasau Clotet. Per la qual cosa i en virtut de l'article 182 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General correspon atribuir-li l'escó de 

regidora d'aquest Ajuntament: 

Examinada, doncs, l'anterior credencial i constatada la personalitat de la interessada i 

de conformitat amb l'article 108.6 de la Llei esmentada, per la Secretària se li formula 

la següent pregunta: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Artés, amb lleialtat al 

Rei, respectar i fer respectar  la Constitució i l'Estatut d'Autonomia com a normes 

fonamentals de l'Estat". 

La senyora Anna Sánchez Tort respon: “Sí ho prometo per imperatiu legal” 

La senyora Anna Sánchez Tort per aquest acte adquireix plena condició del càrrec de 

regidora d'aquest Ajuntament. 

L’alcalde Ernest Clotet Berenguer dóna l’enhorabona a les dues i les emplaça a fer una 

feina profitosa pel poble.   

 

4.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

4.1.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE MICROCRÈDITS 
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Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, que diu el 

següent:  

“Atès que l’Ajuntament d’Artés, en el Programa de Govern, contempla entre altres 

mesures el foment de creació d’activitat econòmica, empresarial i cooperativa en el 

seu terme municipal. 

Atès que l’objectiu d’aquestes bases consisteixen en l’atorgament de microcrèdits per 

a facilitar el finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació 

d’empreses, ocupació i la reactivació del teixit industrial i econòmic d’Artés, mitjançant 

activitats econòmiques que es desenvolupin en el municipi d’Artés. 

Atès que s’han elaborat les “Bases per a la concessió de microcrèdits per 

afavorir la creació d’empreses i nous projectes empresarials”, per mitjà de les 

quals es convoquen dues línies de microcrèdits, amb un tipus d’interès del 0%, a 

través de les quals s’atorgaran ajuts a retornar en el termini de 4 anys a: persones 

emprenedores que iniciïn o hagin iniciat un projecte empresarial a partir de l’1 de 

gener de 2017; i, a petites empreses ja constituïdes per al finançament d’actius 

materials i/o immaterials. 

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.  

Atès 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.    

La Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa al Ple de la Corporació l’adopció 

dels següent 

ACORDS 

Primer.- Aprovar i obrir la convocatòria 2017 de les “Bases per a la concessió de 

microcrèdits per afavorir la creació d’empreses i nous projectes empresarials a Artés”. 

Segon.- Sotmetre les Bases a informació pública per un període de vint dies 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’anuncis 

de la corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artés, així com la referència del 

mateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Les bases esdevindran definitives en cas que no es presentin al·legacions i/o 

reclamacions. 

Quart.- Condicionar l’aprovació de la convocatòria a la no presentació d’al·legacions o 

reclamacions a les Bases”. 

 

En regidor Roger Genescà Campí manifesta que votaran favorablement a questa 

iniciativa i celebren que es tirin endavant propostes com aquesta que impulsen 

l’activitat econòmica del municipi, i també agraeix que se’ls hagi fet arribar amb temps 

aquesta proposta, de la que participaran en la mesa que es constitueixi per fer les 

consideracions oportunes, i anar avaluant si es va en la línia adequada. 
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El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen.  

 

4.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL   

 

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia del dia 21 de juny de 2017, que diu el 

següent: 

“Atesa la meva pressa de possessió com Alcalde de la vila d’Artés el dia 15 de juny de 

2017 i en virtut de les atribucions que em confereixen els articles 23 de la Llei 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, i 35.2 i 52 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per 

Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC 

PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local als/les següents 

regidors/es: 

— Elisabet Carracedo i Mañosa 

— Israel Falcó i Martínez 

— Meritxell Bonastre i Aris 

— Enric Forcada i Valiente. 

SEGON. La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions: 

1.-L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 

2.-Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delegui i que a continuació 

s’expressen: 

Les atribucions f, j, o i q de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local. 

3.-Les atribucions que li atribueixin les Lleis. 

TERCER. Notificar personalment la present resolució als designats, 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. Tanmateix, 

publicar la Resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament, sense perjudici de 

la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per l’Alcalde.  

QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió 

ordinària que se celebri. 

Ho mana i signa l’Alcalde, Ernest Clotet Berenguer, a Artés, a 21 / juny / 2017; de la 

qual cosa, como Secretària, dono fe”. 
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El regidor Roger Genescà Campí demanar si se’ls pot explicar de manera ràpida com 

s’han pres la decisions per a les delegacions d’atribucions de la Junta de Govern Local. 

L’alcalde Ernest Clotet Berenguer respon que és per donar continuïtat al treball d’equip 

i perquè no recaigui tot en el treball i les responsabilitats de l’alcaldia.  

 

El regidor Roger Genescà Campí pregunta el perquè cadascú porta cada una 

d’aquestes àrees, i si és per alguna qüestió en concret.  

L’alcalde Ernest Clotet Berenguer diu que porten dos anys treballant d’aquesta manera 

i es vol donar continuïtat al treball que ja s’està fent, i el que es fa amb la proposta de 

distribució de regidories és que les regidories entrants assumeixin alguna de les que 

s’han de distribuir, i una sí que es canviarà, amb la idea que tothom es trobi a gust.   

 

El regidor Roger Genescà Campí pregunta pel canvi de nomenclatura de l’àrea de 

serveis social per drets socials.  

L’alcalde Ernest Clotet Berenguer diu que és una manera d’englobar tota la feina de 

s’està fent un una paraula més àmplia  

  

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

 

4.3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS TINENTS 

D’ALCALDE  

 

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia del dia 21 de juny de 2017, que diu el 

següent: 

“Atès que cal designar tinents d’Alcalde per tal de substituir-me en els casos 

d’absència, malaltia o impediment que m’impossibiliti per l’exercici de les meves 

atribucions, en virtut de les atribucions que em confereixen l’article 21.2 de la Llei 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per 

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC 

PRIMER. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Artés als/les següents 

regidors/es: 

—  1r Tinent d’Alcalde: Elisabet Carracedo i Mañosa. 

—  2n Tinent d’Alcalde: Israel Falcó i Martínez. 

—  3a Tinent d’Alcalde: Meritxell Bonastre i Aris. 

—  4a Tinent d’Alcalde: Enric Forcada i Valiente. 
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Als Tinents d’Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els  correspon com a 

tals substituir a l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu 

nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a 

aquest  per l’exercici de les seves atribucions. 

SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà 

acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució de 

nomenament al Butlletí Oficial de la Província per la seva publicació, igualment 

publicar la Resolució en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, sense 

perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per 

l’Alcalde. 

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera 

sessió que celebri. 

Ho mana i signa l’Alcalde, Ernest Clotet Berenguer, a Artés, a 21 / juny / 2017; de la 

qual cosa, com a Secretària, dono fe”. 

 

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

 

4.4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS D’ÀREES  

 

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia del dia 26 de juny de 2017, que diu el 

següent: 

“Vista la meva pressa de possessió com Alcalde de la vila d’Artés el dia 15 de juny de 

2017 i 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.- Delegar l’àrea de Cultura, Entitats, Esports, Festes i Educació a la senyora 

Elisabet Carracedo i Mañosa. 

SEGON.- Delegar l’àrea d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans, TIC i Habitatge al 

senyor Israel Falcó i Martínez. 

TERCER.- Delegar l’àrea d’Empresa, Comerç i Indústria a la senyora Meritxell 

Bonastre i Aris. 

QUART.- Delegar l’àrea Manteniment, Brigada i Joventut al senyor Enric Forcada i 

Valiente. 

CINQUÈ.- 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 
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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. 

SISÈ.- 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. 

SETÈ.- 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 vint-i-sis de juny de dos 

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

 

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

 

4.5.- FESTES LOCALS 2018 

 

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

següent: 

“Vist el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 

catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, 

de 3 d’octubre, en el qual s’estableixen que les dues festes locals seran fixades per 

Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis 

respectius. La Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Determinar els dies 3 i 4  de setembre de 2018 com a les dues festes de 

caràcter local. 

Segon.- Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya”. 

 

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

 

4.6.- CALENDARI ESTABLIMENTS COMERCIALS 2018-2019 

 

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

següent: 
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“Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual 

s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 

festius per als anys 2018 i 2019. 

Vista la proposta de l’UBA d’Artés, la Comissió Informativa de Serveis Centrals 

proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Determinar els dies 8 d’abril i 7 d’octubre de 2018 com els dos dies festius 

addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicable al municipi d’Artés per a l’any 

2018. 

Segon.- Determinar els dies 28 d’abril i 6 d’octubre de 2019 com els dos dies festius 

addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicable al municipi d’Artés per a l’any 

2019. 

Tercer.- Traslladar aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 

Catalunya.”. 

 

La Regidora Meritxell bonastre Aris afegeix que aquests dies ja es van acordar amb la 

Unió de Botiguers d’Artés, igual que es va fer fa dos anys enrere. 

  

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

 

4.7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS   

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

següent: 

“Antecedents de fet 

1.- Vist el pressupost de l’exercici 2017 i havent-se de consignar pressupostàriament 

despeses que corresponen al funcionament ordinari dels serveis municipals, que no 

estan previstes en el pressupost vigent o que estan dotades insuficientment. 

2.- Vist el romanent de tresoreria per despeses generals disponible en el tancament 

de l’exercici 2016 

3.- Vist l’Informe d’intervenció. 

Fonaments de dret 

Vist el que disposen els articles 177 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 

locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

Vist l’article 21 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, del Reglament de Pressupostos. 

Vist l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017. 

Es proposa al Ple l’adopció del següents,   

ACORDS 
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Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits 5/2017 per 

la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits següents: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT  

Org pro Econ Descripció     import 

45 3260 62200 INVERSIÓ ESCOLA MÚSICA   22.791,00 

11 9120 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES  161,36 

45 3230 63200 INVERSIONS ESCOLA DR FERRER  32.047,66 

32 1532 62500 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 4.525,00 

  TOTAL DESPESA     59.525,02 

FINANÇAMENT  

1.- Romanent líquid de tresoreria  

 87000 Romanent de tresoreria per despeses grals. 59.525,02 

  TOTAL FINANÇAMENT    59.525,02 

Segon.- DONAR PUBLICITAT d’aquest acord de conformitat amb el que disposen els 

articles 169 a 171 del Text refós de la Llei d’hisendes locals i els articles 20 a 23 del 

Real Decret 500/1990, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i exposició al 

taulell d’anuncis de la corporació durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals 

els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions al Ple. En el cas 

de no haver-hi reclamacions, l’expedient s’entendrà automàticament aprovat 

definitivament. 

Tercer.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient, una vegada estigui aprovat 

definitivament, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

Quart.-  DONAR TRASLLAT aquest acord a Intervenció. 

No obstant, el Ple decidirà”. 

 

El regidor Roger Genescà Campí anuncia que en aquest cas la seva votació serà 

l’abstenció tot i que amb la informació facilitada creuen justificades les inversions que 

es proposen. 

 

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. 
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5.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

5.1.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2017   

 

La comissió organitzadora del “Correllengua” d’Artés, presenta la moció que 

definitivament queda de la següent manera:  

“La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 

tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una 

llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de 

la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou 

impuls per mitjà de la 21a edició del Correllengua. Des de la CAL, considerem que 

seria molt important la presentació a tots els municipis i comarques, de la moció que 

redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats, 

CAL, Països Catalans, juny de 2017.  

Proposta d’acord: 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 

convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 

d’integració de les persones nouvingudes.  

Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 

suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.  

Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017, 

exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes.  

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 

els municipis i comarques de parla catalana. 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 

municipi, El Ple de l’Ajuntament d’Artés, el dia d’avui, 20 de juliol de 2017. 

ACORDA: 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 

territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon 

desenvolupament de les activitats programades. 

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 

especialment entre la població nouvinguda.  
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Cinquè.- Fer una aportació econòmica de 1.000,00.- euros, a l’organització dels actes 

del Correllengua 2017 en l’àmbit local. 

Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per 

la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través 

de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua”. 

 

El regidor Roger Genescà Campí fa la consideració d’afegir en el punt cinquè que 

l’aportació econòmica serà de 1.000,00.-euros.  

 

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

 

5.2.- APROVACIÓ DEL PLA EDUCATIU ARTÉS 2016-2023 

 

Es presenta el Pla Educatiu d’Artés 2016-2023, per l’Àrea de Serveis a les Persones: 

 

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa presenta el pla educatiu d’Artés, que va 

començar l’any 2016 amb suport a la Diputació de Barcelona ha sigut un esforç 

conjunt i de reflexió de tots els agents educadors d’Artés s’han compartit inquietuds i 

cap a on volem tirar l’educació del nostre municipi, el juny es va fer la presentació, i 

per tant ja tenim el pla elaborat ens permet identificar quines son les necessitats, 

temporitzar per temps i, treballar més enllà d’aquesta legislatura i fins l’any 2023.   

 

El regidor Roger Genescà Campí afegeix que hi donaran suport, ja que a través de la 

seva aportació és un pla que també fan seu.   

 

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

 

5.3.- RATIFICACIÓ DECRET CONVOCATÒRIA AJUTS PROMOCIÓ CULTURA 

MUSICAL  

 

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia del dia 21 de juny de 2017, que diu el 

següent: 

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

de concessió d’ajuts individuals per a la promoció de la cultura musical en l’àmbit 

local, les quals es varen publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 1 d’octubre de 2012, bases modificades  per acord del Ple del dia 21 d’abril de 

2016. 
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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. 

Per tot això,  

RESOLC 

Primer.- Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals per a la promoció de la cultura 

musical en l’àmbit local per al curs 2017-2018,  d’acord amb les bases aprovades pel 

Ple el dia 21 d’abril de 2016,  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: 

1.- De l’1 de juliol al 31 de juliol de 2017 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 

2017-18. 

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. 

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

suficient. 

Tercer.- Ratificar aquest decret en el proper  Ple ordinari que se celebri”. 

 

El regidor Roger Genescà Campí diu que és una iniciativa que es va prendre fa bastant  

temps i seria bo fer una reunió per veure a qui arriben aquestes aportacions, si son 

justes i si cal modificar-ho de cara a l’any vinent. 

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa proposa d’esperar a que hi hagin totes les 

inscripcions fetes, i a partir d’aquí fer un estudi per saber la situació actual i cap a on 

es va.    

L’alcalde Ernest Clotet Berenguer proposa fer la reunió a mitjans del mes d’octubre.   

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, ratifica l’anterior resolució. 

 

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Abans de la votació dels assumptes sobrevinguts el regidor Roger Genescà Campí 

manifesta que votaran a favor perquè entenen que és un tema de necessitat, però 

també afegeix que els hagués agradat tenir constància que anava com a sobrevingut 

per poder tenir una posició definida sobre aquest tema. 
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Se sotmet a votació la inclusió de la següent proposta d’urgència com a assumpte 

sobrevingut, amb la unanimitat del Ple:   

 

6.1- PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE RETRIBUCIONS I 

DEDICACIONS DELS MEMBRES ELECTES DE LA CORPORACIÓ  

 

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

“ANTECEDENTS 

Atès l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 29 de juny de 2015, en el qual es 

van aprovar les dedicacions i retribucions de l’Alcalde i dels regidors que exerciran el 

seu càrrec en règim de dedicació parcial. Modificat per acord del Ple de la Corporació 

en data 16 de juliol de 2015, en el qual es va aprovar la modificació de dedicacions 

dels càrrecs electes de l’Ajuntament. 

Atès que s’han produït diverses modificacions en la composició dels integrants del 

consistori municipal.  

Atès que s’ha vist la necessitat de procedir a adequar el règim retributiu dels càrrecs 

electes a les noves responsabilitats derivades del nou cartipàs municipal. 

Atès el que disposen els articles 75 i 75 bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases de Règim Local, l’Alcalde proposa al Ple els següents: 

ACORDS 

Primer.- Modificar els acords adoptats pel Ple de la Corporació en les sessions dels 

dies 29 de juny de 2015 i 16 de juliol de 2015 i acordar:  

1.  Establir que l’alcalde Sr. Alcalde Ernest Clotet Berenguer exercirà el seu càrrec 

en règim de dedicació parcial, amb una de dedicació del 71% de la jornada i tenint 

una presència efectiva mínima a l’Ajuntament d’Artés de 26,63 hores setmanals, amb 

una retribució anual bruta de 16.992,83€, la qual es percebrà en catorze pagues. 

2.  Establir que la regidora Sra. Elisabet Carracedo Mañosa exercirà el seu càrrec 

en règim de dedicació parcial, amb una de dedicació del 41,4% de la jornada i tenint 

una presència efectiva mínima a l’Ajuntament d’Artés de 15,53 hores setmanals, amb 

una retribució anual bruta de 10.195,70€, la qual es percebrà en catorze pagues. 

3.  Establir que els regidors Srs. Israel Falcó Martínez, i Enric Forcada Valiente, i 

les regidores Sres. Marisa Trullàs Ledesma, i Anna Sànchez Tor exerciran els seus 

càrrecs en règim de dedicació parcial, amb una de dedicació del 30,4% de la jornada i 

tenint una presència efectiva mínima a l’Ajuntament d’Artés d’11,4 hores setmanals, 

amb una retribució anual bruta de 7.476,85€, la qual es percebrà en catorze pagues. 

Segon.- Determinar que l’efectivitat dels anteriors acords seran amb efectes del dia 

21 de juliol de 2017. 

Tercer.- Determinar que qualsevol regidor/a pot renunciar al règim de  retribucions  

canviant el sistema de percepcions per assistències  i que,  en tot cas, les percepcions 
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de les retribucions queden  subjectes a les limitacions especificades als articles 75 i 75 

bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora  de  les Bases de Règim Local, en 

concordança amb el que disposa  la Llei  53/1984 de 26 de desembre 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració Publica. 

Quart.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 

d’anuncis de la corporació, i a la pàgina web municipal. 

No obstant, el Ple de la Corporació resoldrà”. 

 

El regidor Roger Genescà Campí anuncia que no han tingut temps d’analitzar i per tant 

s’abstindran. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta 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 proposta. 

 

Seguidament el Ple vota, per unanimitat, la inclusió d’urgència, com a assumpte 

sobrevingut en l’ordre del dia la següent proposta:  

 

6.2 PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES  

 

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

 

“A la vista de la incorporació com a regidores de l’Ajuntament de les senyores Marisa 

Trullàs Ledesma i Anna Sànchez Tort, cal procedir a la modificació de la composició de 

les comissions informatives al Ple, de conformitat amb les regles dels articles 123 i 

següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals. L’Alcalde proposa el següent acord de modificació de les Comissions 

Informatives permanents, a les quals s'adscriuran els Regidors que igualment 

s'expressen, respectant la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics 

representats mitjançant el vot ponderat a la Corporació següent: 

Acordar la modificació en la composició de les següents Comissions Informatives: 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

PRESIDENT ERNEST CLOTET BERENGUER CUP – PA 

PRESIDENT SUPLENT ELISABET CARRACEDO MAÑOSA ERC – AM 

VOCAL ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 

VOCAL SUPLENT MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 

VOCAL ANNA SANCHEZ TORT CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ CUP – PA 

VOCAL MARC TORRAS SIMON  CIU 

VOCAL SUPLENT MANEL PARREÑO JIMÉNEZ CIU 

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

PRESIDENT ERNEST CLOTET BERENGUER CUP – PA 

PRESIDENT SUPLENT ELISABET CARRACEDO MAÑOSA ERC – AM 

VOCAL MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 

VOCAL SUPLENT ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 

VOCAL ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ANNA SANCHEZ TORT CUP – PA 

VOCAL JOSEP M. ARTIGAS FELIU CIU 

VOCAL SUPLENT  MERCÈ SIMÓ RIBA CIU 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

PRESIDENT ERNEST CLOTET BERENGUER CUP – PA 

PRESIDENT SUPLENT MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 

VOCAL ELISABET CARRACEDO MAÑOSA ERC – AM 

VOCAL SUPLENT ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 

VOCAL ANNA SANCHEZ TORT CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ CUP – PA 

VOCAL MANEL PARREÑO JIMÉNEZ CIU 

VOCAL SUPLENT FINA MONTAÑOLA CORTINA CIU 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

PRESIDENT ERNEST CLOTET BERENGUER CUP – PA 

PRESIDENT SUPLENT ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 

VOCAL  ELISABET CARRACEDO MAÑOSA  ERC – AM 

VOCAL SUPLENT MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 
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VOCAL ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ANNA SANCHEZ TORT CUP – PA 

VOCAL ROGER GENESCÀ CAMPÍ CIU 

VOCAL  SUPLENT MANEL PARREÑO JIMÉNEZ (SUPLENT) CIU 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta 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 proposta. 

 

Seguidament el Ple vota, per unanimitat, la inclusió d’urgència, com a assumpte 

sobrevingut en l’ordre del dia la següent proposta:  

 

6.3 PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ D’ÒRGANS COL·LEGIATS   

 

Es dóna compte de la proposta de modificació de nomenament de representants als 

òrgans col·legials  que presenta l’Alcaldia: 

“Primer.- Que el Sr. Ernest Clotet Berenguer representi a l'Ajuntament en l'Agrupació 

de Defensa Forestal integrada pels municipis d'Artés, Calders i Monistrol de Calders. 

Segon.-  Que el Sr. Marisa Trullàs Ledesma sigui el representant d’aquest Ajuntament 

en la Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat. 

Tercer.- Que el Sr. Marisa Trullàs Ledesma sigui el representant d’aquest Ajuntament 

al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 

Quart.- Que el Sr. Ernest Clotet Berenguer sigui el representant d’aquest Ajuntament 

a l’Associació de Municipis per la Independència”. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta 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 proposta. 
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L’Alcalde Ernest Clotet Berenguer es disculpa als regidors i regidores de l’oposició per 

la manca d’informació prèvia de les propostes urgents i sobrevingudes que s’han 

presentat degut a que porten uns dies tancant diversos temes.    

 

7.- 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. 25/2017. 

 

8.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 
El regidor Roger Genescà Campí demana com està el procés de la plaça d’arquitecte i 

lligat amb això amb temes tècnics som coneixedors que s’ha sol·licitat al Consell 

Comarcal poder participar en la contractació d’una plaça d’enginyer. 

 

El regidor Israel Falcó Martínez contesta que ja va començar dijous passat l’arquitecte 

tècnic; les bases de l’arquitecte ja estan treballades i avançades, però amb el període 

de vacances és previst fer el procés de selecció a partir de setembre. En relació a 

l’altre qüestió ja s’ha expressat al Consell Comarcal la voluntat de contractar, a través 

d’ells, els serveis d’un enginyer tècnic a quinze hores setmanals, respecte les nou 

hores que fa l’enginyer actualment. 

 

L’alcalde Ernest Clotet Berenguer afegeix que consell ha fet el procés de selecció en 

borsa, el primer ja ha començat a treballar en un altre municipi, Artés no és dels 

primers, però es preveu poder disposar de la persona i del servei dins d’aquest any.   

 

El regidor Roger Genescà Campí demana si es van presentar només dues persones a 

la plaça d’aparellador, al que se li respon que aprovats només van ser 2, però es van 

presentar 12 persones.    

 

El regidor Roger Genescà Campí demana sobre el desplegament de fibra òptica a Vista 

Pirineu i l’Escorxador.  

El regidor Israel Falcó Martínez contesta que una de les empreses que realitza el 

desplegament té previst arribar a Vista Pirineu, i l’alcalde Ernest Clotet Berenguer diu 

que per la zona de l’Escorxador hi ha un projecte que el tècnic està revisant.  
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El regidor Roger Genescà Campí diu que al carrer d’Indústria hi ha un edifici 

deshabitat amb la porta oberta, i els veïns li han dement si aquesta es podria tancar. 

L’alcalde Ernest Clotet Berenguer diu que el que poden fer és requerir als propietaris 

que ho arreglin, però hi ha el problema que fins ara ha estat propietat d’una empresa 

en fallida i que possiblement acabi en mans del Sareb, i s’hi està treballant.  

 

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, 20 de juliol de 2017 
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