
 

 

 

 

 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CE LEBRADA PER L'EXCM. 

PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2010 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia set d’octubre de dos mil deu, essent les vint hores, al saló de sessions 

de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Damià Casas i Herms i assistits per 

mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na Montserrat Bach i Pujol, es reuneixen els 

Tinents d'Alcalde na M. Carme Vila i Biosca, en Roger Genescà i Campí i en Domènec Baró i 

Bach i els regidors/es na Montserrat Morell i Fonts, en Ramon Martínez i Pareja i en Josep M. 

Camprubí i Salvó, en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na Pilar Valiente i 

Ballesteros, na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado, a l'objecte de 

celebrar sessió ordinària, prèviament convocats per avui.  

Excusa la seva absència el Tinent d’Alcalde n’Enric Fonts i Illa. 

Assisteix a la sessió l’Interventor n’Albert Vilajoana i Español. 

El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES GENERALS REGULADORES DE  L’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS  

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen que presenta la Comissió Informativa d’esports, 

joventut, educació, cultura i participació ciutadana: 

Vist que el Ple, en la sessió celebrada el dia 17 d’abril de 2008, va aprovar l’Ordenança 

municipal reguladora de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Artés. 

Atès el que disposa l’article 11 de l’esmentada ordenança, en virtut de la qual s’assenyala que 

en el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva cal l’aprovació, 

publicació de les bases generals i/o específiques conjunta o prèviament a la convocatòria de 

concurs. 

Vist el que disposen els articles 8 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

subvencions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 



Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de l’article 19, apartat b), de les bases generals 

reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament d’Artés, i sotmetre-la a informació 

pública per a la formulació d’al·legacions per termini de vint dies, publicant-se en el Butlletí 

Oficial de la província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència 

d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Segon.-  Establir que en cas de no produir-se al·legacions, aquesta modificació de les bases 

generals es considerarà aprovada definitivament, un cop transcorregut l’esmentat termini. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana per quin motiu a l’article 9 de les 

bases es parla del concepte d’intergeneracionalitat  i en canvi a les fitxes de sol·licitud 

es parla dels conceptes d’interculturalitat i generacionalitat. Segons el seu parer, una 

cosa hauria de concordar amb l’altra. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que els canvis que s’han fet és perquè ho 

havien suggerit algunes entitats. En un principi es volien aprovar les mateixes bases 

que l’any passat, ja que no s’ha tingut el temps suficient per un debat sobre els canvis a 

fer. El canvi més important que s’ha realitzat és en la justificació de la despesa, que 

serà del 100% de l’import concedit i no del doble com en els exercicis anteriors.  Pel 

que fa a les fitxes de sol·licitud de subvenció ja es repassaran. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que el seu grup s’abstindrà. 

Afegeix que celebra les paraules del regidor d’Esports i Educació, tot i que cada any diu 

les mateixes paraules però no es compleixen mai. Espera que aquesta vegada sigui 

veritat. 

Afegeix que fa un any, quan es van aprovar aquestes bases, hi va haver molt bones 

intencions, però que es van quedar al calaix. Les entitats van demanar tres esmenes, 

d’aquestes se n’ha modificat una però no ha canviat el taranna de la regidoria. 

La participació de les entitats és bastant nul·la, els demaneu que participin però els 

canals no es gestionen bé.  

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que el seu grup també s’abstindrà ja 

que l’any passat es va dir que es treballaria amb les entitats i ara les paraules del 

regidor d’educació fan referència a la manca de temps i si mirem el temps que ha 

passat des de l’aprovació de l’any passat a la d’aquest any han passat dotze o catorze 

mesos. Per tant creuen que no es pot parlar de temps, sinó que s’ha de parlar de 

manca de previsió. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que el repartiment de subvencions es fa 

de forma més participativa que quan estaven al govern els grups del GUA-AM i del 

PSC-PM. 

Els recorda que ara hi ha una representació de les entitats a la mesa de valoració i se 

segueixen un criteris objectius per atorgar-les que abans no hi eren. L’Equip de govern 

està content de com es fa actualment, més que com es feia en la legislatura passada. 

També volem recordar que, si cal, les entitats que ho sol·licitin poden rebre una 

bestreta. Recorda que ells sempre han estat al costat de les entitats i que en aquest 



sentit s’aprova pràcticament el mateix que s’aprovava els altres anys i que, de segur, 

serà molt millor que el que s’havia fet en anys precedents. 

• La regidor na Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que el seu grup sempre ha tingut 

molt bona voluntat participativa i això sempre ho han demostrat. Pensen que van fer 

participar les entitats amb els recursos i les eines que tenien en aquell moment. També 

recordem que aquesta ordenança sempre ens ha portat problemes perquè no ha estat 

consensuada per les entitats i només s’hi ha fet modificacions puntuals. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra no considera encertades les paraules del 

regidor en Roger Genescà i Campí i recorda que hi va haver una reunió de participació 

a la qual ell no va assistir.  Afegeix que l’Alcalde va dir que s’havien dedicat molts 

esforços en participació.  

Per a les entitats cobrar una subvenció al mes d’octubre vol dir que desconeix bases 

per les quals es regirà. A les entitats, aquest retard els provoca un cert desconcert. 

En quant a la qüestió de les bestretes, nosaltres, en la legislatura passada, també en 

donavem. 

 

Seguidament es procedeix a la votació dels anteriors acords: 

Resultat: Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, Na Carme Vila i Biosca, en Roger 

Genescà i Campí, En Domènec Baró i Bach, en Josep M. Camprubí i Salvó, na Montserrat 

Morell i Fonts i en Ramon Martínez i Pareja. 

S’abstenen: En Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, en Jordi Torras i Llort, 

na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

 
APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS I CONVO CATÒRIA 

SUBVENCIONS 2010 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen que presenta la Comissió Informativa d’esports, 

joventut, educació, cultura i participació ciutadana: 

Vist que el Ple, en la sessió celebrada el dia 17 d’abril de 2008, va aprovar l’Ordenança 

municipal reguladora de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Artés. 

Atès el que disposa l’article 11 de l’esmentada ordenança, en virtut de la qual s’assenyala que 

en el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva cal l’aprovació, 

publicació de les bases generals i/o específiques conjunta o prèviament a la convocatòria de 

concurs. 

Vist el que disposen els articles 8 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

subvencions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 Primer.-  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de 

subvencions per l’Ajuntament d’Artés per a l’any 2010 , i sotmetre-les a informació pública per a 



la formulació d’al·legacions per termini de vint dies, publicant-se en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència d’aquest anunci 

s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Segon.-  Establir que en cas de no produir-se al·legacions, aquestes bases específiques es 

consideraran aprovades definitivament, un cop transcorregut l’esmentat termini. 

Tercer.-  Convocar simultàniament concurs públic per a la concessió de subvencions per a les 

activitats a realitzar durant l’exercici 2010. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, pel que fa a qüestions tècniques demana 

certs aclariments a la Secretària de la Corporació. Seguidament demana al regidor per 

la valoració del tema de la intergeneracionalitat en les entitats d’educació on hi ha un 

centre que queda molt més valorat que els altres. També demana pel criteri que fa 

referència a la Dinamització d’equipaments. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que ja miraran el tema de la 

interculturalitat i la intergeneracionalitat, que aquest any només s’ha tingut en compte 

els suggeriments de les entitats. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que no se sent del tot contestada, 

que ella el que vol saber és si s’ha fet una avaluació dels aspectes més importants que 

es tenen en compte en cada criteri. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que s’han deixat les mateixes bases 

específiques que hi havia. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que d’aquesta manera reconeix que no 

hi ha hagut participació, que no s’ha fet una reflexió amb les entitats. També recorda 

que una manera de participació hauria estat parlar de les bases amb els cinc regidors 

dels altres grups. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que sempre han tingut voluntat de parlar 

de les coses. 

 

Seguidament es procedeix a la votació dels anteriors acords: 

Resultat: Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, Na Carme Vila i Biosca, en Roger 

Genescà i Campí, En Domènec Baró i Bach, en Josep M. Camprubí i Salvó, na Montserrat 

Morell i Fonts i en Ramon Martínez i Pareja. 

S’abstenen: En Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, en Jordi Torras i Llort, 

na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint hores i vint minuts, de 

la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 

 

 


