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

DIA 19 DE GENER DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  1/2017 

DIA: 19 de gener de 2017 

HORARI: De les 20:30 h a les 20:45 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 

 

 

EXCUSEN 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, aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

 

2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

2.1.- APROVACIÓ PRESSUPOST 2017 I PLANTILLA MUNICIPAL 

 

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

següent: 

Format el pressupost general d’ aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2016, 

així com també les seves bases d’ execució i la plantilla de personal comprensiva de 

tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els articles 164 a 169 del 

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, i l’article 18 al 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril, pel qual 

es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/88. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de l’exercici 2017 corresponent a 

l’Ajuntament d’Artés i les seves bases d’execució, un pressupost quin resum per 

capítols és el següent: 

PRESSUPOST DE DESPESES  PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Capítol I. Despesa de personal 2.086.580,00 €  Capítol I. Impostos directes 2.240.200,00 € 

Capítol II. Despesa en béns i 

serveis 

1.958.861,58 € 

 

Capítol II. Impostos indirectes 10.000,00 € 

Capítol III. Despesa financera 5.000,00 € 

 

Capítol III. Taxes i altres 

ingressos 

1.061.950,00 € 

Capítol IV. Transferències 

corrents 

229.239,20 € 

 

Capítol IV. Transferències 

corrents 

1.569.125,78 € 

Capítol VI. Inversions reals 

983.520,00 € 

 

Capítol V. Ingressos 

patrimonials 

17.825,00 € 

Capítol VII. Transferències de 

capital 

0,00 € 

 

Capítol VI. Alienacions reals 0,00 € 

Capítol VIII. Actius financers 10.900,00 € 

 

Capítol VII. Transferències de 

capital 

200.000,00 € 

Capítol IX. Passius financers 0,00 €  Capítol IX. Passius financers 175.000,00 € 

TOTAL DESPESA 5.274.100,78 €  TOTAL INGRESSOS 5.274.100,78 € 

SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de la 

Corporació que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris de carrera, 

al personal eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost per a l’exercici 

2017 i que és la següent: 

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ 

  

Grup  

Subgrup 

Places 
  

    

  
Ocupades Vacants Total 

  

A) PERSONAL FUNCIONARI   

Funcionaris d'habilitació estatal   

Subescala secretaria: Secretari/ària A1 1   1 

Subescala intervenció-tresoreria: Interventor/a (agrupada) A1   1 1 

Subescala intervenció-tresoreria: Tresorer/a  A1   1 1 

Escala d'administració general         

     Subescala administrativa C1 2 1 3 

Escala d'administració especial         

     Subescala tècnica         

          Arquitecte/a  A1   1 1 

          Arquitecte/a tècnic/a  A2   1 1 

          Enginyer/a  A1   1 1 

     Subescala de serveis especials         

Classe policia local: Caporal C2 1 0 1 

Classe policia local: Agent policia local C2 2 5 7 

B) PERSONAL LABORAL         

Treballador/a social  A2    1 1 

Educador/a social  A2    1 1 
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Treballador/a familiar  C2   2 2 

Insertor/a laboral  A2   1 1 

Professor/a de música  C1   16 16 

Educador/a d'escola bressol  C1   8 8 

Auxiliar d'escola bressol  C2   3 3 

Tècnic/a auxiliar de biblioteca C1   1 1 

Tècnic/a auxiliar de cultura i joventut  C1   1 1 

Dinamitzador/a  C2   1 1 

Administratiu/iva  C1  1 
 

1 

Auxiliar Administratiu/iva  C2  2 4 6 

Oficial 1a. de brigada C2  2 2 4 

Operari/ària de brigada AP   4 4 

Operari/ària de neteja d'instal·lacions  AP  1 2 3 

Conserge d'instal·lacions  AP    1 1 

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL (piscina d'estiu)          

Socorrista de  piscina C2 3 3 

Taquiller/a de piscina AP 2 2 

TERCER.- EXPOSAR al públic, tant el pressupost com la plantilla, mitjançant 

inserció del corresponent anunci al B.O.P i al tauler d’edictes de l’Ajuntament 

durant el termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar 

i presentar-hi reclamacions, que hauran de ser resoltes pel Ple. Transcorregut 

aquest termini sense haver-hi presentat reclamacions, aquest acord esdevindrà 

automàticament definitiu, sense necessitat d’adopció de cap nou acord corporatiu. 

QUART.- TRAMETRE un exemplar de l’expedient de Pressupost a l’Administració 

de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

CINQUÈ.- TRAMETRE còpies de la plantilla a l'Administració de l'Estat i al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 

Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 

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

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si la sra. Interventora els pot explicar 

el motiu perquè el tema d’obres i asfaltatges, que estava al capítol 2, ara passa al 

capítol 6, per quin motiu s’ha fet aquest canvi de capítol. 

 

La sra. Interventora explica que sobre aquest tema sempre hi ha una discussió, ja 

que el capítol 6 són obres i el capítol 2 són reparacions, i amb els carrers sempre hi 

ha el dubte de si són reparació o obra nova. Segons la seva opinió molts són d’obra 

nova i per aquest motiu han d’anar a obra nova. Aquest any, el que s’ha fet és fer 

una reclassificació. 

Al capítol 2 s’ha deixat una part que correspon a reparacions que és la partida 

1532.21000 de manteniment de vies públiques, on hi ha la quantitat de 70.000 

euros. S’han distribuït els 150.000 euros en les dues partides: de manteniment i 
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d’obra. Afegeix que la rotonda també es pot considerar obra nova, i per això s’han 

diferenciat una mica. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta: 

“Bon vespre a tothom. Com és costum en l’aprovació dels pressupostos vull 

començar agraint als treballadors municipals i a la Interventora i a la Secretària en 

particular, el treball que han  dedicat a confeccionar aquesta proposta.  

Dit això volem valorar breument la nostra posició respecte els Pressupostos del 

2017 i fixar el nostre sentit del vot. 

Com m’heu sentit a dir moltes vegades, per mi, i crec que per la majoria, 

l’aprovació dels pressupostos és el tràmit anual més rellevant d’un Ajuntament. És 

on queda plasmat, negra sobre blanc, el que es té previst de realitzar el proper any 

a la  nostra població. Per tant, és natural pensar que l’equip de Govern, encapçalat 

per l’Alcalde i pel regidor d’Hisenda, s’haurien d’esforçar a intentar buscar el més 

ampli consens polític. Especialment en un Ajuntament on el grup que va guanyar 

les eleccions és a l’oposició. En relació a això, i tibant d’hemeroteca vull llegir un 

fragment de la nostra valoració dels pressupostos de l’any passat:  

“Roger Genescà recorda que, en aquest sentit, ja fa tres mesos que van demanar 

una reunió per fer arribar les seves propostes, que ho van fer aquí, en el Ple, i 

consideren que la resposta del grup de la CUP, encarregada de fer els pressupostos 

no ha estat la que haurien desitjat, ja que no hi ha hagut quasi temps per negociar. 

Esperen que aquest fet hagi sigut fruit de la inexperiència i que, de cara l’any 

vinent, les seves propostes puguin ser considerades”.  

I la resposta del regidor d’Hisenda era la següent: 

“-El regidor Israel Falcó respon que no està d’acord amb els comentaris que s’han 

fet, però que espera que en els pròxims pressupostos hi hagi més entesa”. 

En aquest sentit, nosaltres ens ho vam prendre al peu de la lletra i enteníem que 

enguany la cosa canviaria, especialment quan vam sentir la proclama que aquest 

any serien els pressupostos més participatius...  

Tot i així, fa més de mig any i veient que no teníem cap notícia, ens vam posar, a 

través del Ple, a disposició de l’equip de Govern per treballar els pressupostos 

conjuntament. Fins i tot quan ens vam assabentar a través d’un butlletí municipal 

que es faria un procés participatiu vam demanar quin mecanisme hauríem de fer 

servir per poder participar, i se’ns va contestar que es buscaria l’encaix.  

Però hem vist com aquest encaix cap a les 1082 persones que representem els 6 

regidors de CiU ha estat inexistent. I senzillament per aquí no hi passem. No 

pensem renunciar a la representativitat legitima que tenim. 

Que se’ns faci arribar la proposta de pressupostos 15 dies abans, i sense una bona 

exposició del que preteneu fer, és una mala pràctica. I deixem recordar que sense 

precedents que conegui jo en aquest Ajuntament.  
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Dit això, també volem fer una breu valoració del procés participatiu que s’ha 

realitzat aprofitant els pressupostos. Creiem positiu que es faci participar a la 

ciutadania, però crec que l’ambició ha provocat un mal plantejament des de l’inici. 

Hi ha hagut reunions amb més regidors que assistents i on dues o tres persones 

han fet les propostes que han acabat votant, si són dades certes, 512 persones 

(Votants dels 16 en endavant). Per tant, com a procés participatiu no el posaria 

com a model. També hem observat que no hi ha hagut els mecanismes necessaris 

per afavorir la transparència del procés, així com l’aplicació dels resultats.  

Ja vam alertar aquí al Ple que era possible que el resultat, si no agradava, no 

s’apliqués. Tal com ha passat amb la 6a proposta més votada “Habilitar un espai on 

poder fer concerts, sopars, festes, etc. On no es molesti al veïnat (allunyat del 

poble)”. Una proposta que clarament buscava comptabilitzar l’oci i la convivència 

però que no els ha convençut i per tant no queda recollida als pressupostos. Per 

tant, potser haureu d’explicar que només les propostes que us agraden són les que 

aquests pressupostos recullen. 

També creiem que tal com s’ha plantejat la participació ha propiciat que grups de 

persones votin propostes en concret, fomentant una cultura molt individualista “de 

mirar-se el melic”, que no és gaire encertada a parer nostra.  Podem resumir que 

aquests pressupostos són a parer nostra participatius, però no representatius.  

Finalment i entrant un altre cop al que eren les nostres propostes, i que havíem 

treballat per si arribava el moment, m’agradaria explicar-ne una a tall d’exemple 

que crec que podria ser positiva i que busca afrontar una realitat concreta d’aquí al 

municipi.  

Es tracte d’un projecte que havíem batejat amb el nom de “Aprèn i Motiva’t” i que 

ens hauria agradat tractar-la amb temps i que finalment quedarà al calaix. 

PROJECTE "APRÈN I MOTIVA'T" 

PROPOSTA  

Ajut a joves amb fracàs escolar amb la intenció final d'introduir-los en el món 

laboral. 

ACTUACIONS 

1-Contractació d'un tècnic/a educador/a que, a partir de l'anàlisi directe a 

un col·lectiu de joves, realitzi un estudi real a Artés després d'analitzar la 

situació (havent parlat amb ells, en els llocs on estan habitualment (al carrer...)  i 

observat conseqüentment durant un període òptim (uns 3 mesos) les seves 

inquietuds, traslladi aquesta informació al Govern i se'n puguin elaborar solucions. 

2-Preveure que es necessitarà  un ajut econòmic per al Projecte i procurar 

d'aconseguir-ne el finançament per poder-lo incorporar en una partida dels 

pressuposts del 2017, destinada a aquest fi (Instar a diferents òrgans associats per 

aconseguir finançament, com Diputació, fomentar que aquest organisme o un altre 

de suggerit,  consideri que és un projecte vàlid per considerar-lo un Pla 
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extraordinari i necessari per a Artés. Cercar altres mitjans que hi aportin 

ingressos). 

3-Cercar i preparar un local a Artés que sigui el lloc de trobada i referència 

dels participants al Projecte "Aprèn i motiva't". Un lloc que serveixi d'escola per fer 

els cursos, que hi pugui haver un taller..., que fins i tot el mateix local hagi de ser 

mig arranjat i siguin els nois els que hi col·laborin amb la directriu de paletes, 

electricistes, etc. 

4-Posar-se en contacte amb la brigada de l'Ajuntament perquè participi en el rol 

que els toca en aquest projecte, així com amb electricistes, paletes..., és a dir 

empreses  del poble que hi vulguin col·laborar (com que el projecte ha de ser 

suficientment ambiciós, als nois se'ls pot entregar certificats i títols si se'ls 

mereixen per la motivació, actitud i participació positives). 

5-Preparar tasques que els nois puguin fer per ajudar a Artés (activitats que 

puguin sorgir puntualment com pot ser: ajudar a col·locar els llums de Nadal, posar 

cadires dels actes de Festa Major, activitats relacionades amb la Fira o la Verema. 

D'altres del dia a dia per tal d'ajudar la Brigada de l'Ajuntament o a Serveis 

Socials...) 

OBJECTIUS 

1- Motivar els joves desmotivats i que han abandonat els estudis. 

2-Preparar cursos adequats als joves que els permetin aprendre actituds d'inserció 

laboral. 

3-Tenir previstos uns incentius per pagar als nois que estan intentant reconduir la 

seva actitud. 

4-Tenir un seguiment i control estricte dels alumnes pel que fa als hàbits, la 

constància  de la seva formació i treball diari (tècnic educador ). 

5-Elevar la baixa autoestima dels joves en aquesta situació. 

6-Introducció en el món laboral  a  Artés, si els nois han superat les proves amb 

garanties (han realitzat també pràctiques i han aprofitat de debò tots els àmbits 

proposats).  

Aquesta és una proposta que busca treballar realitats concretes que passen a Artés, 

més enllà del gestionar els serveis de la nostra població.  

I per anar acabant i com a conclusió, dir que ens entristeix molt els hàbits dels 

darrers dos pressupostos, on no se’ns permet la participació de forma reiterativa. I 

més si tenim en compte que qui gestiona aquesta àrea d’Hisenda és la CUP i qui 

ostentarà l’alcaldia aviat sembla que també. No entenem com els qui branden la 

bandera de la participació, es neguen a negociar amb l’oposició els temes cabdals 

del poble.  

Per tot l’exposat anteriorment, el nostra grup votarà en contra d’aquests 

pressupostos. Fent  evident el nostre no amb les maneres de fer vers la nostra 
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representativitat i com a conseqüència que aquests no són els nostres 

pressupostos. ” 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en relació a la participació ciutadana en els 

pressupostos, manifesta la seva discrepància amb la versió que ha donat el regidor 

sr. Genescà. Afegeix, però, que entén que com que no s’hi han involucrat i no hi 

han participat, poden tenir una visió equivocada. 

Diu que potser no han estat els millors pressupostos participatius, ja que volien que 

la gent fes les propostes, amb un treball previ de discussió i un debat més a fons, 

però no vam disposar del temps necessari, i ja es va explicar que amb una sessió 

era molt difícil aprofundir. Ha sigut el primer any d’aprenentatge, tant per les 

persones, com per nosaltres i pels nens que també hi han participat. De cara l’any 

vinent, amb les propostes que van sortir el dimarts, més les que puguin sortir el dia 

4, intentaran fer-los millor, més participatius i més elaborats, i esperen que hi 

participin. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí respon que el fet que ells personalment no 

hagin anat a les reunions no vol dir que no hi hagin participat. Afegeix que els 

mateixos membres de la CUP defensen que la participació no ha de ser 

necessàriament a través de regidors. Diu que hi podia haver gent propera al seu 

grup que hagi participat a les reunions, com així ha sigut.  

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que, tot i així, els Consells de ciutadania 

servien per corregir o senzillament decidir quins seran els pròxims passos i diu que 

en aquests no hi han participat. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   

Resultat:  

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

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

Parreño Jiménez, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 vots en contra, el Ple de la Corporació 

aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

2.2.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA  RESIDUS  
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El regidor en Roger Genescà Campí, primer de tot vol comentar la posició del seu 

grup i els motius pels quals demanarien que aquest punt quedés sobre la taula.  

Manifesta que el seu grup també ha estat treballant aquesta ordenança, però que 

també els ha arribat que no hi ha el suficient grau de consens entre l’Ajuntament i 

alguns dels veïns del municipi. Afegeix que aquesta Ordenança s’hauria d’aprovar 

sense que fos vista com una amenaça per la pau social del municipi d’Artés, en el 

tema de les escombraries. Explica que es refereix més concretament al sector dels 

pisos de la Caixa. 

Són coneixedors que no s’estan acceptant de bon grat les propostes que s’estan 

fent des de l’Ajuntament, i són del parer que, abans d’iniciar un procés sancionador 

amb aquests veïns, s’hauria d’intentar arribar a un acord amb ells, amb un consens 

i sense la necessitat que sobre la taula s’hagi de mostrar la sanció com a carta de 

l’Ajuntament.  

Per aquest motiu, demanen que quedi sobre la taula fins que ningú pugui tenir la 

sospita que aquesta ordenança es pot utilitzar amb una finalitat en concret, que és 

la d’intentar forçar o doblegar la voluntat dels veïns.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que quan es va implantar el porta a porta 

es va fer per a tots els veïns del municipi, no només per a uns quants. 

Afegeix que aquest Servei ha de ser per a tots els ciutadans, perquè tots tinguin els 

mateixos drets i els mateixos deures i que aquesta ordenança no està pensada 

només per als veïns dels “pisos de La Caixa”, sinó per a tots els artesencs i 

artesenques, des del primer fins a l’últim. No és una ordenança pensada per a 

sancionar, ja que el que es vol és que la gent utilitzi correctament el servei que s’ha 

implantat. 

Afegeix que ja li van comentar aquesta inquietud que té el grup de Convergència i 

Unió sobre el cas dels veïns dels “pisos de La Caixa”, i diu que com Alcalde i 

responsable de l’Àrea de Medi Ambient intentarà buscar el màxim de consens 

possible amb aquests veïns, tal com s’ha buscat amb veïns d’altres indrets, com 

poden ser alguns del c/ Enric Guadayol, els quals tenien una problemàtica similar. 

Afegeix que si hi ha algú que no vol fer bé les coses, es disposarà d’aquesta eina 

per poder-la aplicar, tot i que estarien molt contents de no haver-ho de fer. 

Avança també que dins els plecs tècnics s’hi hauran de fer dos canvis importants: 

un serà en relació a la recollida comercial que es feia els matins, la qual, a proposta 

de l’empresa i del grup de treball i de tota la gent que participa en aquesta 

comissió, va semblar correcte passar-la al vespre. L’altra fa referència al fet que en 

un inici, en aquest plec tècnic, es deia que es posarien uns contenidors en blocs de 

pisos, i això també es vol rectificar. Tot això es portarà amb una proposta al pròxim 

Ple. 
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A continuació es vota si es vol deixar aquest assumpte sobre la taula: 

Resultat:  

Voten afirmativament: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en 

Manel Parreño Jiménez, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

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

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 7 vots en contra, el Ple de la Corporació, per 

majoria, desestima deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

A continuació es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals 

que diu el següent: 

Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudi de l’Ordenança municipal de 

recollida de residus d’Artés. 

Vist l’Informe de Secretaria de data 9 de gener de 2017 i de conformitat amb el que 

es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de 

Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del reglament 

d’obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13 de juny. 

La Comissió de l’Àrea de Serveis Centrals proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de recollida de residus 

d’Artés, en els termes en què figura en l’expedient. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública i per un termini mínim de trenta dies, 

mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 

tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular 

les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se 

reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 

definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest 

Ajuntament. 

TERCER.- Facultar al sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 

documents relacionats amb aquest assumpte. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que és evident que el plec regula aquest 

tema, però que des del primer moment en què es va començar a aplicar no es va 

complir el que es deia dels contenidors. Això ha provocat que a algunes persones 

potser ja els estigui bé el mecanisme que s’està fent actualment, però n’hi ha 
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d’altres que no hi estan d’acord, sobretot aquelles persones que es veuen 

perjudicades per la no implantació d’aquests contenidors. Al començament del 

porta a porta, l’Alcalde ens va estar comentant que hi havia un sistema de 

contenidor italià que es miraria de portar i que també es buscarien altres possibles 

solucions i això ha quedat en no res. En aquests veïns se’ls va posar una estructura 

per penjar els cubells i ara se’ls diu que se’ls traurà però que no se’ls posarà els 

contenidors que se’ls havia dit en un principi. Per aquest motiu, nosaltres no veiem 

que hi hagi la voluntat d’arribar a un acord sense forçar la situació. Si realment es 

vol arribar a un consens, no es poden posar mesures de pressió sobre la taula, cal 

asseure’s amb ells i arribar a acords i trobar el millor model que satisfaci a tothom, 

a les dues parts. És difícil, sí, però des de l’Ajuntament s’han d’encarar aquestes 

situacions. 

Afegeix que si aquest assumpte no es pot quedar sobre la taula, el seu grup votarà 

en contra perquè veuen que aquesta eina també podrà ser utilitzada com a mesura 

de força per l’Ajuntament, i això no és el que voldrien en cap moment. 

També avança que, si en el pròxim Ple, es pretén fer el canvi de contenidors sense 

que s’hagi arribat a consensuar-ho amb els veïns, el seu grup també votarà en 

contra.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que el grup del porta a porta ha anat 

treballant aquest tema, que s’han parlat en diverses ocasions de les incidències, 

tant de les que ha exposat l’empresa com de les que ha explicat la inspectora del 

porta a porta. Pel que fa al tema dels contenidors, diu que ja es va incomplir des 

d’un bon començament, en el sentit que s’havia parlat de posar contenidors en 

diferents habitatges. Després es va veure que calia engegar-ho d’aquesta manera i 

mentrestant buscar el millor contenidor, que es pogués fer servir de forma correcta. 

En aquest cas, és difícil en un grup nombrós de veïns, ja que són molts els que ara 

ho estan fent bé sense els contenidors, i ara no podem perjudicar als que ho estant 

fent bé per uns quants que ho facin malament. El que s’ha d’intentar és que els que 

ho facin malament ho facin bé. La nostra feina és educar no sancionar. Afegeix que 

hi seran per parlar amb els veïns, amb els presidents de les escales i s’intentarà 

que les coses funcionin. 

Per acabar, diu que està molt content del funcionament del grup de porta a porta, 

al qual hi participen tots els grups. Diu que aquesta ordenança no ha de ser una 

eina de pressió pels veïns dels “pisos de la Caixa”, amb qui ja es parlarà i segur que 

trobaran una solució. 

 

Se sotmet a votació l’anterior Dictamen: 

Resultat:  
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Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

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

Parreño Jiménez, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 vots en contra, el Ple de la Corporació 

aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

3.1.- APROVACIÓ RESOLUCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE 

MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 

Es dóna compte a la Proposta presentada per l’Àrea de Serveis a les Persones que 

diu el següent: 

Vista la necessitat actual d’explorar un nou model de desenvolupament territorial 

que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, 

ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats 

de la ciutadania.  

Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen per 

l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de 

necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera democràtica i actuen amb 

compromís social i ambiental, cosa que les fa especialment indicades perquè els 

ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament 

territorial, en que es poden encabir iniciatives de tota mena: cooperatives agràries, 

industrials, de serveis, de comerciants i altres professionals; grups de consum 

agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de 

turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, 

finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de 

criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.  

Vist que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local, perquè creen 

llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a 

productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent 

l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.  

Atesa, doncs, la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement de 

l’economia social i solidària al nostre municipi i de fer-ho des del diàleg permanent 

amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens 
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permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i 

recursos. 

Vist que aquest Ajuntament ja va donar suport, en data 18 de febrer del 2016, a la 

Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional de Municipalisme i 

Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23 d'octubre de 2015 i va 

formalitzar la seva adhesió al procés per la creació de la Xarxa de Municipis per 

l’Economia Social i Solidària. 

Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per representants de 

diferents municipis de Catalunya adherits a la Declaració, assessorats per experts 

jurídics i de l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de 

constitució de la nova associació de municipis Xarxa de Municipis per l’Economia 

Social i Solidària i un pla de treball provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en 

aplicació de l’esmentada Declaració de Barcelona. 

Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 

relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, l’article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora 

del Dret d’Associació i la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats 

locals a constituir associacions. 

Atès que, d'acord amb l'article 52. del DL 2/2003, correspon al Ple de l'Ajuntament 

prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, i la 

creació d'una associació formada per ens locals. 

Vist que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura associació Xarxa de 

Municipis per a l’Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de conformitat 

amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Es proposa al ple municipal l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi d’Artés com a membre de ple dret de la 

futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària. 

Segon.- Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació, i que 

consten com a annex a aquesta proposta de resolució. 

Tercer.- Designar n’Israel Falcó Martínez com a representant titular, i na Meritxell 

Bonastre Aris. com a representant substitut de la Corporació en els òrgans de 

govern de l’Associació.  

La persona representant substituta només hi assistirà en cas de la no assistència de 

la titular i en substitució d’aquesta. 
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Quart.- Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a 

través de la secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució de la 

futura associació. 

Cinquè.- Facultar a l’alcalde/alcaldessa o president/a, pel compliment del present 

acord, i remetre aquest acord a la sessió constituent que es celebrarà, als efectes 

oportuns. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres existents, i per tant amb el 

quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 

aprova l’anterior proposta. 

 

 

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació, s’inclou d’urgència 

el següent tema: 

 

4.1- APROVACIÓ MOCIÓ: EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA 

NOSTRA ÉS CASA VOSTRA  

 

A continuació, els tres grups polítics municipals, conjuntament, presenten la 

següent proposta: 

Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 

conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que 

escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.  

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la 

seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les 

competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 

d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les 

persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i 

les causes que han provocat la seva fugida.  

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions 

internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i 

asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, 

tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin 

vies segures per poder acollir persones refugiades.  

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 

Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 

socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació 
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que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i 

mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les 

institucions, sota el lema “volem acollir”. 

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa 

Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci 

el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, 

i es sumi a la seva iniciativa.  

Per tot això, des de l’Ajuntament d’Artés es proposa l'adopció dels següents acords: 

• Declarar l’Ajuntament d’Artés municipi adherit a la campanya Casa Nostra És 

Casa Vostra. 

• Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 

Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament. 

• Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 

manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a 

Barcelona el proper 18 de febrer. 

• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

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

Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del 

municipi. 

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

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. 44/2016. 

 

 

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a la regularització de cadastres que 

es va iniciar l’any passat per part de la Direcció General del Cadastre, demana  si el 

municipi d’Artés s’ha adherit a la regularització, i si es així, si ja han començat a 

arribar les resolucions. 
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La Interventora respon que encara no ha arribat res, però que quan arribi ho farà 

directament als propietaris. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si s’ha previst informar a la població 

que els arribarà aquestes regularitzacions. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martinez explica que encara no ha arribat res, que fa dues 

o tres setmanes, l’arquitecte municipal i la persona encarregada per portar-ho a 

terme es van reunir per parlar d’aquest tema. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que hi ha altres ajuntaments, com per 

exemple el de Sant Vicenç de Castellet, que ja han començat a rebre les 

notificacions. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que sembla que, en principi, el treball ja 

estava acabat i que van venir per ensenyar-lo a l’arquitecte. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si es van adherir voluntàriament a 

aquesta revisió. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que en cap moment s’hi van adherir 

voluntàriament. L’únic que van fer va ser informar que es portarien a terme 

aquestes inspeccions. El cadastre, després de deu anys de l’última revisió, 

automàticament van proposar als municipis que vindrien a fer les revisions. 

L’única diferència amb d’altres vegades que han fet la revisió, és que el cadastre ha 

imposat una taxa de 60 euros per cada inspecció que fessin que impliqués 

l’actualització o modificació, més la diferència dels quatre anys d’increment per la 

regularització que hi hagi pogut haver. És una tasca de revisió que fan ells. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si quan tinguin més informació sobre 

aquest tema els la faran arribar. Explica que al municipi de Sant Vicenç, que és un 

municipi més gran que el nostre, parlaven de 2.500 revisions a la ciutadania. Es 

parlava d’afectacions molt grans. Per aquest motiu, torna a demanar si ens hi vam 

adherir voluntàriament o no. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que no, que no s’hi van adherir 

voluntàriament. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que s’hi informi als veïns que els poden 

arribar aquestes regularitzacions. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que tot això ja es va explicar en el 

butlletí ArtésInfo que es començaria a fer això, que se’ns va notificar des del 

Direcció General del Cadastre i des de l’empresa que es va venir a presentar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana com està el tema del POUM, si aquest 

tema està parat, si la Diputació ha dit alguna cosa... 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que la Diputació va dir que no per a l’any 

2016, però ara al 2017 ho tornaran a demanar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si és que així no s’ha de considerar una 

prioritat, ja que als pressupostos no hi ha cap partida destinada a això. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu recorda un tema que comenta en cada Ple i que 

fa referència als coloms, ja que cada vegada hi ha més queixes de brutícia. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que ja els van passar l’estudi que s’havia 

fet sobre aquest tema, i demana si ja se l’han mirat. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez respon que si, que ja es va comentar en un Ple 

passat, el descens que hi havia hagut d’aquestes aus, però en realitat es segueix 

trobant molta brutícia en el carrer, les voreres... 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que l’empresa, després de fer l’estudi i 

voltar pel municipi, ha fet la proposta d’ampliar el sistema implantat. La mateixa 

empresa ha explicat que ha deixat d’utilitzar sistemes alternatius perquè creuen 

que aquest és el millor i amb el que s’aconsegueixen més resultats positius. 

Afegeix que en les imatges que graven en els llocs on hi ha posats els dispensadors 

d’ovistop, majoritàriament, es veuen coloms adults i no de joves, i això vol dir que 

està funcionant. 

Explica que de cara el mes de febrer, mitjans de març, es vol ampliar aquest 

sistema en un parell de punts més. Explica que amb aquests dos punts més es 

millorarà les zones on no s’acaba d’arribar amb els tres punts on hi ha instal·lats 

dispensadors actualment. Es farà en aquesta època perquè durant els mesos de 

més fred els coloms no ovulen i per tant no es reprodueixen.  

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu recorda que la zona que hi ha al voltant de 

l’església no és més bruta perquè hi ha un veí que, voluntàriament, la va netejant. 
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El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que ja saben que no es tracta d’una solució 

ni ràpida ni senzilla. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana a l’equip de govern que s’assessorin en 

relació a la poda dels arbres que s’està portant a terme, ja que no s’està fent de la 

forma correcta. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que s’han assessorat amb el jardiner que 

tenen contractat, el qual té un currículum ben acreditat. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que és una recomanació, que fins i tot ho 

poden demanar a alguna de les empreses que han treballat per l’Ajuntament en 

anterioritat. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que si vol poden quedar un dia amb el 

jardiner perquè els ho expliqui. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana com està el tema de la façana del 

carrer Indústria. Diu que es van començar a posar uns cargols i així va quedar. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que l’empresa que fa aquesta reparació 

és la mateixa que fa les obres de la piscina. Afegeix que quan van iniciar la 

reparació, es van trobar que quan clavaven les rajoles de la part de baix, van 

començar a bellugar les lloses de la part superior. Per aquest motiu, hauran de 

llogar un elevador i començar per la part superior i després aniran fent les de baix. 

 

 

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, 19 de gener de 2017 
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