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Acord de govern per a la legislatura 2015‐2019 

Les  candidatures municipals  d'Esquerra Republicana Artés  i  la Candidatura  d'Unitat  Popular 
Artés signen els següents acords programàtics i d'organització per la legislatura 2015 ‐ 2019. 

Els  següents  documents  sotasignats  pels  representants  de  l'assemblea  general  d'ambdues 
formacions, acorden complir amb els compromisos aquí indicats en els terminis previstos.  

S'estableix també la creació d'una comissió de seguiment del pacte municipal, que analitzarà el 
compliment dels compromisos indicats periòdicament. 

El  compromís  amb  aquestes  línies  no  exclou  la  redacció  detallada  d'un  pla  de  govern  (Pla 
d'Acció Municipal), el qual ha de concretar encara més tant l'organització com el desplegament 
del programa electoral. 

En el cas que alguna de  les de  les dues formacions  incompleixi de manera notable el pacte,  i 
impossibiliti l'assoliment dels objectius pactats, el següent acord deixarà de tenir vigència.  

 

 

 

Artés, 11 de juny de 2015 
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ACORDS: 

L’equip  de  govern  de  l’Ajuntament  d’Artés  dividirà  les  regidories  en  tres  àrees,  les  quals 
estaran  formades  (d’inici)  per  un  regidor  de  cada  un  dels  dos  grups  municipals  signants 
d’aquest acord. Cada àrea tindrà una comissió executiva formada pels dos regidors, i un mínim 
d’un representant de cada una de les assembles d’ERC i la CUP. 

A  continuació  es  detallen  les  diferents  àrees,  juntament  amb  els  acords  programàtics  que 
marcaran el full de ruta del govern municipal, pels propers quatre anys: 

 

ÀREA DE TERRITORI 

Inclou les regidories de: 
• Mobilitat i Serveis (Enric Forcada, ERC) 

• Medi Ambient (Alcaldia) 

• Habitatge i Urbanisme (Òscar Vilarasau, CUP) 

L’equip  de  govern  es  compromet  a  tirar  endavant  un  POUM  (Pla  d'Ordenació  Urbanístic 
Municipal)  per  Artés  buscant  el màxim  consens.  L'objectiu  al  llarg  de  tota  la  legislatura  és 
avançar‐lo tant com sigui possible,  i  fer‐lo verdaderament participatiu. Per això, es preveu  la 
creació  d’un  grup  de  treball  al  llarg  de  l’any  2015,  que  faci  una  primera  fase  d’anàlisi,  i 
posteriorment es prevegin  les dotacions pressupostaries adients. Dins d’aquest treball caldrà 
posar especial interès en la protecció del Casc Antic. 

Es  posaran  els  mitjans  necessaris  per  organitzar  i  impulsar  la  regidoria  d’habitatge,  amb 
l’objectiu  d’acabar  la  legislatura  amb  un  espai  públic  d’habitatge  per  emergència  social. 
Primerament,  i al  llarg d’aquest any 2015, es revisarà  l’estudi d’habitatge actual,  i es posaran 
en pràctica les accions necessàries per complir l’acord del Ple municipal (20 de febrer de 2014) 
per  sancionar  els  immobles  permanentment  desocupats,  propietat  d’entitats  financeres  i 
altres grans empreses. De cara a les ordenances, a aprovar la tardor de l’any 2015, es preveu 
l’alliberament de  taxes per a  la  rehabilitació d’edificis degradats  i  la bonificació dels  lloguers 
socials, que prèviament s’hauran d’haver reglamentat. 

L’àrea de mobilitat portarà a terme la seva activitat en base al seu  grup de treball, el qual es 
constituirà  durant  el  tercer  trimestre  de  l’any  2015.  L'objectiu  principal  de  la  comissió  és 
desenvolupar el projecte del bus a peu, per a  l’inici del  curs escolar 2015‐16. A més a més, 
durant  aquest mateix  període,  caldrà  revisar  l’actual  estudi  de mobilitat  i  encarregar  una 
memòria valorada per a la peatonalització del carrer Jardí, obra que s’inclourà als pressupostos 
per a l’any 2016. En base a l’estudi de mobilitat, es procedirà a fer les obres als carrers i places 
que es consideri oportú durant  la resta de  legislatura. També es preveu  la construcció d’una 
zona d’aparcament per autocaravanes al llarg d’aquesta legislatura. 

Artés s’integrarà a la xarxa de pobles adherits a l’estratègia catalana Residu Zero, al llarg dels 
dos  primers  anys  de  la  legislatura,  i  emprendrà  les  accions  que  es  prevegin  en  aquesta 
estratègia,  amb  l'objectiu  final  de  reduir  la  quantitat  de  residus  generats.    En  paral∙lel,  es 
treballarà per la millora del servei de recollida de residus Porta a Porta. Per això es prepararà la 
normativa  perquè,  a  les  ordenances  fiscals  a  aprovar  durant  la  tardor  de  l’any  2016, 
s’implementin unes taxes més justes, i les sancions per al mal ús d’aquest sistema de recollida. 
A nivell de  la  regidoria de medi  ambient,  en  aquests quatre  anys  es  seguirà  treballant  per 
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millorar  l’eficiència  energètica  dels  edificis  municipals,  s’oferiran  auditories  energètiques  i 
assessorament  (gratuït  per  a  entitats  i  famílies  o  persones  amb  risc  d’exclusió  social),  i 
s’actualitzarà el protocol sobre benestar animal. 

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

Inclou les regidories de: 
• Hisenda, Recursos Humans, Contractacions, TIC i Comunicació (Israel Falcó, CUP) 

• Promoció econòmica i Ocupació (Meritxell Bonastre, ERC) 

Les  accions  de  promoció  econòmica  i  ocupació  durant  la  legislatura  2015‐19  tindran  el 
projecte OMPLE com a eix central, des d’on s’hauran d’emprendre  les diferents accions. Per 
això es preveu l’augment d’hores d’aquest servei per a l’any 2016, per continuar amb la línies 
de  treball  iniciades a  la passada  legislatura,  fent especial èmfasi en el  foment de  l’economia 
social  i  cooperativa.  L’ajuntament,  a  més  a  més,  vetllarà  per  establir  algun  dels  espais 
municipals existents com a centre formador. 

La municipalització dels serveis, que ofereix actualment  l’ajuntament en règim de concessió, 
serà una prioritat de  l’equip de govern. Per això es crearà un grup de treball durant el tercer 
trimestre  de  l’any  2015,  que  treballi  els  aspectes  tècnics  per  dur  a  terme  les  diferents 
municipalitzacions  que  es  portaran  a  terme.  La  primera  és  la  del  servei  de  jardineria,  la 
concessió del qual acaba el mes de juliol de 2015, on per la proximitat de la data es preveu una 
possible pròrroga del contracte de fins a 6 mesos. El grup de treball valorarà  l’estudi realitzat 
per la gestió del servei de distribució d’aigües, així com també l’estudi existent sobre l’estat de 
la xarxa de canonades, de cara a preveure una partida pels pressupostos de 2016 encarada a 
aquesta acció,  i que haurà d’anar  lligada a una nova  taxa per  trams de  consum. En aquests 
mateixos pressupostos  s’inclourà un  estudi per  analitzar  la possibilitat de municipalitzar  els 
serveis funeraris. Durant aquesta  legislatura també es realitzarà  la municipalització del servei 
de neteja de dependències municipals. 

Aquest acord preveu una fiscalitat més  justa dels  impostos  i taxes que paguen els artesencs. 
Per això, als pressupostos de  l’any 2016, es destinaran  recursos per  fer un estudi que valori 
l’aplicació  de  taxes  segons  criteris  d’equitat.  També  s’iniciaran  els  tràmits  per,  de  forma 
progressiva,  treballar  amb  la  banca  ètica  des  del  Consistori.  Com  a mesura més  concreta 
aquest acord preveu un increment de 0.5 punts (0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.1) de l’IAE en les properes 
aprovacions de les ordenances fiscals. 

Per  últim,  dins  d’aquesta  àrea  es  treballarà  per  realitzar  un  codi  ètic  per  als  treballadors 
municipals, comptant amb  la seva  implicació. També es regularitzaran  les places dels serveis 
tècnics municipals que ara no estan cobertes, i es demanarà la realització d’un catàleg de llocs 
de treball municipals. Comunicativament, i durant aquest 2015, es posaran en marxa els perfils 
de l’ajuntament a diferents xarxes socials per poder difondre la informació d’una manera molt 
més efectiva. Per altra banda, es preveu reactivar Ràdio Artés a través de  la cooperativa Ona 
Bages. L’equip de govern, a més a més, realitzarà una audiència pública anual,  la primera, el 
maig de l’any 2016. 
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

Inclou les regidories de: 
• Salut, Benestar social i Participació (Ernest Clotet, CUP) 

• Cultura i Entitats, Educació i Esports (Eli Carracedo, ERC) 

• Joventut (Enric Forcada, ERC) 

La  participació  ciutadana  ha  de  ser  fonamental  per  assolir  els  objectius marcats  en  aquest 
acord de govern,  i en concret, per assolir uns pressupostos plenament participatius per  l’any 
2017. Per això s’ha acordat incloure als pressupostos per l’any 2016 la contractació d’un tècnic 
de  participació. A més  a més,  i  tal  com  es  descriu  en  aquest  acord,  la  participació  s’ha  de 
portar a terme en els diferents grups de treball i consells que es preveuen crear, o que ja estan 
creats, donant‐los tot el suport i coordinació necessaris.  

El teixit associatiu del municipi és un dels principals actius que tenim. És per això, que a part 
de  seguir  treballant per oferir un bon assessorament,  seguiment  i  suport a  les entitats, ens 
plantegem  la  constitució  d'una  coordinadora  d'entitats,  amb  el  benentès  que  les  pròpies 
entitats liderin el projecte. Pensem que aquesta iniciativa segueix essent vigent, necessària i de 
gran utilitat. Per altra banda,  l'any 2017 celebrarem el centenari de  la revolta dels burots. Un 
dels objectius de l'Equip de Govern és aprofitar aquest centenari, per donar a conèixer encara 
més aquest fet històric de la nostra memòria col∙lectiva.  

Des de serveis socials es potenciarà el diàleg per tal d’optimitzar els recursos tècnics existents. 
La millora d’aquest  servei ha de donar  lloc a un diàleg més  fluid amb  les entitats del  tercer 
sector i a l’establiment de la taula de pobresa energètica, que es reunirà trimestralment. A més 
a més,  es  treballarà  per  aconseguir  espais  per  demandes  socials,  ja  sigui  adaptant  espais 
existents  (edifici al  costat del museu) o adquirint‐ne de nous.  La  regidoria  també posarà en 
marxa una xarxa d’horts socials. 

Durant l’inici d’aquesta legislatura s’analitzarà la situació del col∙lectiu de la gent gran, per tal 
d’adequar els espais necessaris per a  la seves necessitats. En paral∙lel, des de benestar social 
s’iniciarà el projecte Respira, per això als pressupostos de l’any 2016 es reservarà una partida 
per a fer‐ne l’estudi previ i l’execució. 

 

ALCALDIA 

Inclou les regidories de: 
• Protecció Civil i Seguretat Ciutadana (Josep Candàliga, ERC) 

L’acord preveu que  l’alcaldia serà per a ERC durant els dos primers anys,  i per  la CUP als dos 
últims anys de la legislatura. Les regidories que depenen de l’alcaldia s’intercanviaran amb les 
del regidor que la prengui al fer el canvi. 

La primera  tinència d'alcalde s'ha destinat a  l'Ernest Clotet  (CUP),  la segona a  l'Eli Carracedo 
(ERC), la tercera a Òscar Vilarasau (CUP) i la quarta a la Meritxell Bonastre (ERC). 

 


