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

DIA 18 DE MAIG DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  5/2017 

DIA: 18 de maig de 2017 

HORARI: De les 20:40 h a les 21:09h 

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 

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 dues sessions anteriors. 

 

2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

2.1 APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

 

Es dóna compte del dictamen presentat pel regidor d’Hisenda 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 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits 3/2017 
per la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits següents: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
Org  pro     Econ     Descripció                                                                          import 

 
 161 2279  
11 0 9 COMPRA AIGUA ALTA  162.632,53 
 169     
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21 0 62300 PUNTS CÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS  9.000,00 
  6290    
62 2310 0 INVENTARIABLE CENTRE CÍVIC  3.000,00 
  2269    
41 3300 9 DESPESES DIVERSES CULTURA       16.000,00 
    TOTAL 190.632,53 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
Org  pro     Econ     Descripció                                                                          import 
11  9200  62300  MAQ INST I ESTRIS                                                      31.000,00 

165 
31         0  62300  INV INSTAL·LACIONS EP                                                4.583,46 
31 3231 21202 MANTENIMENT E BRESSOL 7.000,00 
45     
 3230 63200 INVERSIONS ESCOLA DR FERRER 29.000,00 
11  

9200 
 
23020 

 
DESPLAÇAMENTS PERSONAL 

 
6.000,00 

 151    
31 0 22104 VESTUARI BRIGADA 5.000,00 
 153 6290   
21 2 0 OBRES I ASFALTATGES 40.000,00 
  6290   
31 9200 0 INVENTARIABLE NETEJA 8.500,00 
45 3260 62200 INVERSIONS ESCOLA MÚSICA 3.500,00 
 151 6250   
31 0 0 MOBILIARI I ESTRIS 6.000,00 
31 3330 62300 INVERSIONS INSTAL·LACIONS 24.755,00 
  6321   
43 3400 0 INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 30.000,00 
61 9240 22707 REVOLTA BUROTS 4.000,00 
  6250   
43 3400 7 MOBILIARI ESPORTS        7.000,00 

    206.338,46 

   TOTAL DESPESA 396.970,99 
 

FINANÇAMENT 
1.- Romanent líquid de tresoreria 

87000  Romanent de tresoreria per despeses grals.            396.970,99 
   TOTAL FINANÇAMENT  396.970,99 

 
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. 
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No obstant, el Ple decidirà.”  
 

El regidor Roger Genescà Campí, manifesta que estan d’acord amb la majoria de 

modificacions de crèdit, però en la partida més important, que és la compra d’aigua 

en alta, els provoca inquietud la decisió política en la forma de pagar el rebut de 

l’aigua, ja que aquesta despesa no es cobreix amb la taxa i suposarà pagar uns 

diners que l’ajuntament tindria dret a recaptar, i a més ho consideren una mesura 

injusta que no afavoreix l’equitat. 

El regidor Israel Falcó Martínez, afegeix que la intenció és eixugar una part del 

deute de l’any 2016 i el de l’any 2017.  

El regidor Roger Genescà Campí, diu que hi ha altres modificacions de crèdit que 

consideren necessàries, i per aquest motiu el sentit del seu vot serà l’abstenció. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen amb el següent 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. 

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

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

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

per majoria, l’anterior dictamen. 

 

2.2 DONAR COMPTE INFORMES TRESORERIA 1r. TRIMESTRE 2017 

 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es dóna compte 

de l’informe de la Interventora corresponent al primer trimestre del 2017 sobre el 

compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de les 

obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i 

corresponent al primer trimestre del 2017. 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

3.1 MOCIÓ ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA 

 
El regidor d’Igualtat Ernest Clotet Berenguer dóna lectura a aquesta Moció: 
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“Atès que al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, 

sexuals i expressions de gènere diferents a les normatives ha patit l’estigma, la 

burla, la repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb 

una cultura patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les 

persones, uns models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de 

l’heterosexualitat l’única opció possible. 

Atès que malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats persisteixen i 

calen polítiques públiques per superar-les i eradicar-les. Desigualtats que 

s’expressen tant en a l’àmbit educatiu com laboral, sanitari i cultural, on es podria 

seguir identificant encara molts reptes en diferents àmbits que precisen polítiques 

públiques necessàries per reparar els importants dèficits en drets i reconeixements, 

superar prejudicis i eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, la 

intersexofòbia i la bifòbia. 

Atès que davant aquesta realitat diversos ajuntaments catalans estan 

compromesos amb el desplegament de les polítiques de gènere i la defensa dels 

drets de totes les persones a estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu 

d’igualtat, van constituir la XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. 

Atès que la Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i 

ciutats de Catalunya impulsin polítiques adreçades a avançar en el respecte i 

reconeixement de les diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament 

contra la LGTBIfòbia, tot coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera 

col·laborativa i eficient. 

Atès que els objectius que estableix la Xarxa de Municipis LGTBI són: 

1. Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 

• El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses 

orientacions afectives i sexuals. 

• La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat. 

• La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la 

• intersexofòbia i la biofòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 

• La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la 

comunitat LGTBI. 

2. Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 

• Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 

• Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat 

de gènere i LGTBI en l’àmbit municipal.  

• Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció 

de govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat 

afectiva-sexual. 

• Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots 
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els municipis integrants de la Xarxa. 

• Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de 

manera mancomunada. 

• Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball. 

• Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica. 

3. Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva 

de gènere i la diversitat LGTBI en les seves fases i els diversos àmbits 

competencials: 

• Formant al personal dels ajuntaments i entitats locals en la temàtica LGTBI. 

• Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en 

funció de la realitat municipal específica (taules de treball, consells, plans o 

programes). 

• Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. 

Atès que el III Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages, aprovat en data 4 

d’abril de 2016 pel Ple de Consell Comarcal del Bages en sessió ordinària, recull de 

cinc línies estratègiques, la estratègica 5 – Llibertat sexual i afectiva i lluita contra 

la LGTBIfòbia, i que s'han iniciat els treballs per a l'elaboració d'una diagnosi i Pla 

comarcal. 

Atès que l'Ajuntament d’Artés ha mostrat en reiterades ocasions el seu compromís 

per la igualtat i el respecte a la diversitat sexual i afectiva, i que amb aquesta 

finalitat són diverses les accions impulsades i es participa de manera activa en els 

espais i projectes comarcals per garantir els drets de les persones LGTBI. 

Per això aquesta regidoria proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 

següents acords. 

ACORDS 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Artés a la Xarxa de Municipis LGTBI 

de Catalunya. 

Segon.- Aprovar el Document Marc de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya 

que formula els següents compromisos: 

1.- Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la 

diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i 

a la defensa dels mateixos.  

2.- Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, 

transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als municipis de la comarca del 

Bages. 

3.- Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal, 

tot posant èmfasi en: 

• La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i 

d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. 
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• Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la 

biofòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació 

municipal. 

• Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques 

de gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat. 

Tercer.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament d’Artés al Sr. Ernest Clotet 

Berenguer, regidor de polítiques d’Igualtat. 

Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI i al Consell Comarcal 

del Bages. 

 

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.- ASUMPTES SOBREVINGUTS  

 

No n’hi ha 

 

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. 14/2017. 

 

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor Roger Genescà Campí, demana com estan els processos selectius  per a 

la provisió dels llocs de treball de l’arquitecte tècnic i l’arquitecte superior.  

El regidor Israel Falcó Martínez, contesta que el procés de selecció d’un nou 

arquitecte tècnic està en la fase de designació del tribunal, i una vegada s’hagi 

resolt aquest procés s’iniciarà de seguida la de l’arquitecte superior. 

 

El regidor Roger Genescà Campí, pregunta si s’ha resolt o s’ha pensant alguna 

solució perquè els veïns del carrer Berga i Vista Pirineu puguin tenir accés a la fibra 

òptica, igual que la resta de persones que viuen en altres indrets d’Artés.  

El regidor Israel Falcó Martínez respon que s’ha fet una consulta legal del que 

suposaria que el mateix Ajuntament instal·lés la fibra, però per això caldria que 
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l’Ajuntament fos operador i aquesta opció es veu força complicada. L’altre opció 

seria fer l’obra civil pel mateix Ajuntament per facilitar la feina als diferents 

operadors. 

El regidor Òscar Vilarasau Clotet afegeix que hi ha uns conductes i un pal d’Endesa 

que podrien facilitar-ho, i també caldria demanar permís a carreteres.  

El regidor Roger Genescà Campí, afegeix que algun veí que ha sol·licitat 

pressupost, als diferents operadors, suposaria uns mil euros i escaig fer arribar la 

fibra al carrer Berga, i per tant sembla ser que aquests ja tenen una solució. Potser 

una altra solució seria que l’Ajuntament ho encarregués directament a alguna 

operadora; però en qualsevol cas l’important és resoldre el problema.   

El cas de Vista Pirineu encara està pendent d’estudi.  

 

El regidor Roger Genescà Campí, pregunta per les obres del talús de la Ctra. de 

Sallent, si es continuaran més enllà i si el contracte era un menor, i també afegeix 

que els treballs han quedat força bé. 

L’alcalde Josep Candàliga Freixa contesta que és un contracte menor, que els 

treballs s’estan finalitzant i en una 2a. fase l’actuació podria arribar fins a la 

rotonda.   

 

El regidor Roger Genescà Campí Roger, diu que els hi continua preocupant l’estat 

del monument de la revolta del burots, i pregunta si s’ha decidit alguna solució.    

El regidor Ernest Clotet Berenguer, respon que s’està treballant. 

 

El regidor Manel Parreño Jiménez, pregunta per com estan les subvencions a les 

entitats.  

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa, respon que aquest dimecres s’han aprovat 

per Junta de Govern Local fer els pagaments de les subvencions a les entitats, i 

també s’ha fet una reunió amb totes elles i se’ls ha explicat procediment per a la 

propera convocatòria.  

 

El regidor Manel Parreño Jiménez, manifesta que l’aplicació “APProp” de 

l’Ajuntament per comunicar les diferents incidències del poble, no permet 

interactuar, i quan es diu que s’ha solucionat no permet comunicar res més. 

El regidor Enric Forcada Valiente, diu que es contesten totes les qüestions, que 

s’intentarà millorar i que en aquests 3 mesos hi ha hagut unes 70 consultes o 

incidències  
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El regidor Josep Maria Artigas i Feliu, proposa repintar la zona blava i avisar als 

conductors abans de multar.  

Alcalde Josep Candàliga Freixa, diu que es comunicarà als de manteniment, es 

parlarà amb el caporal perquè es faci un bon us de la zona blava, i es preveu 

repintar-la amb el proper pla d’ocupació. 

 

El regidor Josep Maria Artigas i Feliu diu que continuen caient trossos de la façana 

de l’edifici de la plaça de l’església.  

El regidor Òscar Vilarasau Clotet contesta que l’arquitecte municipal ja va fer una 

valoració, i el seu informe ja s’ha traslladat als seus propietaris.    

 

   

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, 18 de maig de 2017 
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