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ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EXCM. PLE 

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-dos de desembre de dos mil onze, essent les vint hores i trenta 

minuts, al saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Josep 

Candàliga i Freixa i assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na 

Montserrat Bach i Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Àngels Crusellas i Serra,  na 

M. Pilar Valiente i Ballesteros,  n’Odonell Santos i Ventura i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i 

els regidors/es en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i 

Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó, en Joan Babeli i Shawa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en 

Ramon Fornell i Alsina i na Judith Saus i Moreno, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, 

prèviament convocats per avui.  

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

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

La Secretària llegeix l’acta de les 2 sessions anteriors que van ser aprovades per unanimitat i 

sense cap esmena. 

 

 

APROVACIÓ PROPOSTA QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR PER A LA MILLORA DEL PARC DE CAN CRUSELLAS.  

 

Seguidament es dóna lectura a la proposta presentada pel grup municipal de la C.U.P. que diu 

el següent: 

“El Parc de Can Crusellas representa un punt neuràlgic de la vida social del poble,  utilitzant-se 

per un gran nombre d’activitats realitzades tant per part l’Ajuntament com per nombroses 

entitats. Una gran part d’aquestes activitats estan relacionades amb la música, espectacles i 

celebracions diverses de gran format.  

D’ençà de la seva remodelació total s’han anat efectuant petites obres de millora en diferents 

zones per adequar-les a les noves circumstàncies i/o usos que han anat esdevenint al llarg del 



temps. Malgrat això el sector que limita amb el passeig Diagonal és una de les parts que no ha 

estat mai retocada ni adequada, i que per tant ha anat quedant obsoleta al llarg del temps.  

Actualment amb els nous formats de Festa Major, amb un caire més obert i popular, s’ha 

utilitzat la zona de la plaça de l’institut, ja que és una zona diàfana que permet múltiples 

formats. Aquest fet, però, no ha vingut acompanyat de la dotació d’infraestructura bàsica 

necessària per acollir aquests tipus de celebracions, i cada cop que hi ha algun esdeveniment 

s’han d’instal·lar  lavabos mòbils.   

Durant la reforma del parc es va optar per a mantenir els paons que tradicionalment hi havia 

hagut. Actualment existeix una gàbia amb exemplars de diferents espècies d’aviram. Aquest 

tipus d’emplaçament queda molt lluny dels cànons i tendències actuals de com s’han de tenir 

animals per a exhibició, sent més un element del segle passat que no pas element dels temps 

actuals, on cada cop la societat exigeix un tracte millor als animals. A més, cal destacar que tot 

sovint aquests animals han sigut víctimes de nombrosos atacs vandàlics. Cal recordar que 

segons la normativa municipal vigent al municipi d’Artés estan prohibits els circs amb animals 

d’exhibició pública.  

El parc de Can Crusellas, com a zona lúdica i d’esbarjo,  és un lloc molt concorregut per 

col·lectius sanitàriament vulnerables, sobretot infants i gent gran. La presència d’animals per a 

exhibició pública, i en les condicions que estan actualment impliquen un presència 

d’excrements permanent, sent una font i un reservori de diferents bactèries com poden ser 

Escherichia Coli i Salmonella, amb les implicacions per a la salut pública que representa.  

És per tot el que s’ha exposat que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular d’Artés, 

proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

Primer- Retirada de l’aviram que està engabiat.   

Segon- Actualitzar la instal·lació elèctrica de la zona de darrere l’escenari per tal de poder 

realitzar esdeveniments musicals i teatrals sense haver de manipular-lo cada vegada que es 

vulgui fer servir.  

Tercer- Elaborar, de forma conjunta amb totes les forces polítiques, un projecte de millora del 

parc municipal, que faciliti una major funcionalitat del mateix a partir de les intervencions que es 

decideixin, com podrien ser la instal·lació de lavabos públics o l’ampliació del magatzem de 

darrera l’escenari, entre moltes d’altres. 

Quart- Canviar el plànol indicatiu dels PR’s d’Artés ja que en l’actualitat està totalment esborrat 

i no permet veure cap tipus d’informació.  

Cinquè- Millorar i reorganitzar la zona de contenidors de reciclatge i que permeti un pas més 

ampli per la vorera del passeig Diagonal. “ 

 El regidor en Ramon Fornell Alsina exposa que des de la CUP presenten aquesta 

moció per la millora del Parc de Can Crusellas, sens dubte un punt neuràlgic de la vida 

social i cultural del nostre poble. 

La moció conté dos blocs de propòsits força diferenciats. En primer lloc una bateria de 

propostes a realitzar a molt curt termini, com són la retirada dels animals engabiats 

(acció ja realitzada), l’actualització de la instal·lació elèctrica de darrere l’escenari, la 

instal·lació d’un nou plànol indicatiu dels PR’s d’Artés i la millora del pas per a persones 

amb mobilitat reduïda per la vorera que dóna dalt el passeig diagonal. 



En segon lloc, la nostra moció conté una proposta més a mig termini, d’un caire més 

integral i estructural: A partir del treball de forma conjunta de totes les forces polítiques i 

de totes aquelles persones interessades, elaborar un projecte de millora del parc 

municipal, que faciliti una major funcionalitat del mateix amb les intervencions que es 

decideixin, com poden ser la instal·lació de lavabos públics o l’ampliació del magatzem 

de darrere l’escenari, entre moltes d’altres. 

Afegeix que és per això que esperen el suport de tots els grups municipals en aquesta 

proposta de moció. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas Serra aclareix que aquesta proposta, que 

inicialment ja va presentar la CUP i que ja van treballar a la Comissió Informativa, ha 

quedat redactada així finalment. Diu que pel que fa a la retirada de l’aviram s’havia 

d’acabar avui i que això ha representat un cost zero per a l’Ajuntament. Afegeix que 

l’acció relativa a la millora i reorganització dels contenidors ja estava previst fer abans 

que no s’entrés aquesta proposta. És cert que el Parc s’ha convertit en un punt 

neuràlgic de la nostra població pel que fa a la convivència i relacions entre els 

artesencs i potser ara és un dels llocs centrals on se celebren molts actes de la nostra 

vila i és per tot això que per part dels dos grups de govern votarem afirmativament 

aquesta proposta. 

 El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup, com a companys a l’oposició, 

volen expressar que, en el sentit més genèric, poden compartir que, com a lloc 

neuràlgic de la població, al Parc de Can Crusellas li cal una reforma i acondiciament 

igual com es fa en totes les instal·lacions. Per aquest motiu comparteixen que és 

necessari actualitzar la instal·lació elèctrica, substituir el cartell del plànol indicatiu del 

P.R. i també fer un estudi per veure, en el futur, que cal anar millorant, però també 

pensen que en el moment de crisi actual s’han sospesar molt les inversions que s’han 

de fer i per això s’ha de valorar si és realment necessària la construcció d’uns lavabos 

a la part de dalt del Parc o bé es podria esperar un o dos anys fins que la recuperació 

econòmica permetés a l’Ajuntament fer aquestes millores sense haver-se d’endeutar. 

Estan d’acord amb aquesta proposta però amb alguns matisos tot i que no troben 

massa correcte com s’ha desenvolupat, ja que com a grup a l’oposició hem vist que el 

nostre vot tampoc era massa necessari ja que el grup de la C.U.P. va presentar la 

proposta i van començar a treballar sense nosaltres. Evidentment si votéssim en contra 

tampoc serviria de res perquè ja hi ha coses que s’estan fent i per tot això volem dir 

que caldria tenir en compte a tots els grups a l’hora d’actuar i saber quina és la voluntat 

de l’altre grup de l’oposició. Per tot això el nostre grup s’abstindrà. 

 El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta en primer lloc que han presentat la 

proposta de Moció amb algunes opcions d’obra que en principi no necessiten massa 

despesa econòmica, però que en canvi sí que són molt funcionals. Afegeix que són del 

parer que les obres que s’han de portar a terme han de tenir aquestes característiques i 

que és per aquest motiu que proposen uns lavabos per quan es fan concerts, 

havaneres...per al seu grup són funcionals i importants, així com un espai de 

magatzem on es puguin guardar les cadires perquè no es mullin...Per altra banda, i 



respecte al que diu el regidor en Roger Genescà Campí, manifesta que el seu grup no 

fa diferències amb ningú, afegeix que presenten una Moció que la pot llegir en el 

registre o quan arriba la convocatòria de la comissió informativa, es treballa a la 

comissió informativa i es vota al Ple que és la manera que, fins ara, han treballat i 

desenvolupat totes les mocions que ha presentat el seu grup fins ara. 

 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que en la seva intervenció no ha fet 

esment que ja va comentar a la Comissió Informativa que s’havia posat en contracte 

amb l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona per demanar si hi havia la 

possibilitat de reubicar la senyalització dels PR’s d’Artés. En referència a la intervenció 

del regidor en Roger Genescà només li recorda que ja van dir que s’obriria un període 

per revisar el redactat ja que en el 3r punt es diu “com podrien ser” i això dóna la 

possibilitat a què en el moment que es posin a treballar tots els grups puguin veure 

quines són les funcionalitats que realment calen al Parc i quines s’han de prioritzar. En 

la reunió informativa també es va quedar que tots els grups que formem part de 

l’Ajuntament faríem arribar les nostres propostes d’inversions i després de quantificar-

les es tornaria a fer una reunió de grup de treball i es prioritzaria per inversió el que es 

faria, fins i tot potser caldrà fer-ho en diferents fases però s’intentarà que la decisió 

sigui el més consensuada possible. 

 

Seguidament es passa a la votació de l’anterior proposta: 

Voten afirmativament: en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, na n’Anna 

M. Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest 

Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus Moreno. 

S’abstenen: en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Joan Babeli Shawa, na 

Josefa Montañola Cortina i en Josep M. Camprubí Salvó. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, queda aprovada d’anterior proposta. 

 

 

DONAR COMPTE INFORMES TRESORERIA PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRE 2011 

 

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, l’Interventor dóna compte dels informes 

corresponents al primer, segon i tercer trimestre del 2011 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 dels informes trimestrals redactats per Intervenció i 

corresponents als primer, segon i tercer trimestre del 2011. 

 

 

DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA DELEGACIÓ FUNCIONS 

 



Seguidament es dóna compte del Decret de delegació de funcions que diu el següent: 

“DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2011 

De conformitat amb el que disposa l’article 21.3 i 23.4 de la Llei Reguladora de les Bases de 

Règim Local i l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la 

gestió, He resolt: 

Efectuar els següents nomenaments i delegacions genèriques: 

- Delegació d’Urbanisme, Serveis, Medi Ambient i Habitatge: regidora senyora M. ÀNGELS 

CRUSELLAS I SERRA. 

- Delegació de Promoció Econòmica, Hisenda, Comunicació, Noves Tecnologies, Turisme, 

Consum i Comerç: regidora senyora M. PILAR VALIENTE I BALLESTEROS. 

- Delegació de Cultura, Esports, Joventut i Entitats/Festes: regidor senyor ODONELL 

SANTOS I VENTURA. 

- Delegació d’Ensenyament, Benestar Social, Salut Pública i Participació Ciutadana: regidora 

senyora ANNA M. GINESTA I FRANQUESA. 

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 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. 

L’exercici de les delegacions s’inicia a partir de la data de notificació d’aquest Decret i les 

delegacions s’entendran tàcitament acceptades si no es manifesta res al respecte dins del 

termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 

Doni’s compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que se celebri i publiqui’s en la forma 

pertinent.” 

El Ple de la Corporació es va donar per assabentat de l’anterior Decret. 

 

 

APROVACIÓ ATRIBUCIÓ FONS SUPRAMUNICIPAL 

 

Seguidamentg es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que diu el següent: 

”PROPOSTA D’ACORD 

Per resolució GRI/2431/2011, de 10 d’octubre, s’ha aprovat la distribució als municipis de la 

participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local de 

Catalunya, per a l’any 2011. Un capítol d’aquesta participació va destinada a la prestació de 

serveis supramunicipals, l’import d’aquest capítol en aquest municipi és de 7.830,52 euros per 

al 2011, i té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o inversions 

supramunicipals. L’Ajuntament la pot destinar, en la seva totalitat o en part, a una o diverses 

entitats supramunicipals en les quals hi participa. 

Per tot això es proposa al Ple: 



Primer.- DESTINAR els 7.830,52 euros import del capítol per a la prestació supramunicipal de 

serveis 2011, de la participació en els ingressos de la Generalitat, que correspon al municipi 

d’Artés, a les següents entitats supramunicipals: 

Consell Comarcal del Bages: Fons supramunicipal 2011................ 3.915,26 euros 

Consorci Abocador del Bages:Fons supramunicipal 2011............... 3.915,26 euros 

Segon.- TRAMETRE un certificat de l’acord a les entitats beneficiades. 

Tercer.- JUSTIFICAR davant la Direcció General d’Administració Local aquestes transferències 

mitjançant certificat de la intervenció municipal. 

No obstant, el Ple decidirà.” 

 La regidora na Judith Saus Moreno manifesta que des de la C.U.P. creuen adient 

repartir l’atribució del fons municipal valorat en 7.830,52 € entre dues entitats (Consorci 

de Residus i el Consell Comarcal del Bages), per així donar suport de forma equitativa 

a les iniciatives supramunicipals que vetllen per una millor gestió a nivell comarcal, i 

també pels municipis que en formen part, com és el cas d’Artés. 

 El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup agraeix que s’hagin incorporat 

les seves propostes de repartir el fons i no donar-lo íntegrament a un ens.  

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que en aquest cas es va acordar el 

50% a cada ens. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 

 

 
APROVACIÓ PROPOSTA BONIFICACIÓ QUOTA ICIO PATRONAT DE LA CARITAT VILA 
D’ARTÉS 
 
Seguidament es dóna lectura a la proposta presentada pel Ple de la Corporació que diu el 
següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ 

Relatiu a la bonificació de quota llicència d’obres  

ANTECEDENTS 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de novembre de 2011, en el qual 

s’atorgava llicència d’obres núm. 97/11 a Domènec Baró Bach en representació del Patronat de 

la Caritat de la Vila d’Artés per a la formació de tanca en una parcel·la situada al C. Bassa d’en 

Serola. 

Vista la liquidació aprovada per la mateixa Junta de Govern Local relativa a la llicència d’obres 

esmentada que estableix el següent: 

 

CLASSE D'OBRES 

 

Base 

Imposable 

 

Tipus 

 gravamen 

 

Quota 

Tributària 

(Euros) 

 

Impost sobre construccions.............................. 

Taxa per llicències urbanístiques...................... 

 

10.000,00 

10.000,00 

  

2,75% 

0,65% 

 

275,00 

65,00 



Placa d'obres..................................................... 

 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR.................... 

 

................. 

 

........... 

 

340,00 

Vist l’escrit registre d’entrada 3643/11, de data 18/11/2011, presentat pel senyor Domènec Baró 

Bach en representació del Patronat de la Caritat de la Vila d’Artés en el qual sol·licita que 

s’apliqui la màxima bonificació a la quota de la liquidació de la llicència d’obres. 

Atès l’article 6.3 de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres que estableix el següent: 

“Article 6è - Beneficis fiscals de concessió potestativa  

3. S’aplicarà una bonificació de la quota d’un 90% a les construccions, instal·lacions o 

obres que siguin declarades pel Ple de la Corporació d’especial interès o utilitat municipal 

per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l’ocupació.” 

Per tot això l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Declarar l’obra per a la formació de tanca en una parcel·la situada al C. Bassa d’en 

Serola del Patronat de la Caritat de la vila d’Artés, segons llicència d’obres núm. 97/11, 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 

artístiques o de foment de l’ocupació. 

Segon.- Bonificar la quota de la liquidació aprovada relativa a l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres en un 90%.  

 

Tercer.- Aprovar una nova liquidació corresponent a la llicència d’obres núm. 97/11 amb 

l’import següent: 
 

CLASSE D'OBRES 
 
Base Imposable 

 
Tipus 

gravamen 

 
Quota 

Tributària 
(Euros) 

 

Impost sobre construccions......................................... 

Taxa per llicències urbanístiques................................ 

Placa d'obres............................................................... 

 

10.000,00 

10.000,00 

  

2,75% 

0,65% 

 

275,00 

65,00 

 

TOTAL ......................................................................... 

Bonificació Impost sobre construccions 90% ............. 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR................................ 

 

..................... 

..................... 

..................... 

 

........... 

........... 

........... 

 

340,00 

- 247,50 

92,50 

  

No obstant el Ple decidirà.” 

 

 La regidora na Judit Saus Moreno exposa que la C.U.P. no dóna suport a la demanda 

de bonificació d’un 90% de l’impost de construccions sobre les obres de tancat de la 

parcel·la situada al carrer Bassa d’en Serola, reclamades per el Patronat de la Caritat 



de la Vila d’Artés. Aquesta decisió es basa en els criteris marcats per l’article 6.3. de 

l’ordenança fiscal núm 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, on es detalla que sols es bonificaran aquelles actuacions que es considerin 

d’especial interès o utilitat municipal per part del Ple municipal. La C.U.P. considera 

que el tancament de la parcel·la de la Bassa d’en Serola no implica cap millora social, 

cultural, artística o de foment de l’ocupació, i per aquest motiu no cal aplicar-hi cap 

bonificació. 

 El regidor en Roger Genescà Campí explica que el seu grup farà la votació en un sentit 

més genèric ja que el que s’està exposant és la rebaixa d’una taxa a una entitat que 

dóna un servei al poble més enllà que el que faria una empresa i, en aquest cas el 

Patronat de la Residència d’Artés no té cap finalitat de lucre i com a Ajuntament també 

ens en veiem beneficiats d’alguna forma i per aquest motiu el seu grup donarà suport a 

la rebaixa d’aquest impost. 

Seguidament es procedeix a la votació: 

Voten afirmativament: en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Joan Babeli 

Shawa, na Josefa Montañola Cortina i en Josep M. Camprubí Salvó. 

S’abstenen: en Josep Candàliga Freixa,, na n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vots en contra: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno i 

na M. Pilar Valiente Ballesteros. 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 4 abstencions i 4 vots en contra, queda aprovada l’anterior 

proposta. 

 
 

APROVACIÓ RÈGIM INDEMNITZACIONS REGIDORS 

 

Vista la proposta presentada per l’Alcalde-President de modificar el règim d’indemnitzacions als 

regidors per l’assistència a les sessions plenàries de caràcter extraordinari i a les comissions 

informatives de caràcter extraordinari i trobada conforme, el Ple, per unanimitat, acorda 

modificar l’acord adoptat pel Ple en la sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2011 en el sentit 

que no es cobraran indemnitzacions per assistència a plens extraordinaris ni per l’assistència a 

comissions informatives de caràcter extraordinari. 

 

 El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup ho veu bé perquè és una 

proposta seva manifestada en l’anterior Ple i en aquest cas coincideixen amb la posició 

de l’Equip de govern. Afegeix que estan satisfets que s’acabi aprovant. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas Serra manifesta que en l’anterior Ple ja va dir que 

era una proposta que l’Equip de govern s’estava plantejant. 

 

 

APROVACIÓ PROPOSTA PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ 

 



A continuació, a proposta de l’Alcaldia, es dóna lectura de la moció de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM), la qual diu el següent: 

 

“Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.  

Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de 

garantir la suficiència financera.  

Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és preocupant i 

precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en 

la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans.  

Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió 

entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d'anar 

acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 

correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels 

serveis traspassats”.  

Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva 

pròpia llei de finances locals (...)”.  

Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els 

catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que milions d’euros no 

tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.  

Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per 

Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que 

abandera el Govern del país.  

Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a 

desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència 

financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels 

municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat.  

Es proposa el següent:  

ACORD  

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi 

una millora en el finançament dels governs locals.  

Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la 

línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels 

governs locals.  

Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.” 

 

 El regidor en Ramon Fornell Alsina, respecte la proposta de moció per un finançament 

local català de l’ACM, presentada pel govern municipal, manifesta que “compartim el 

contingut del primer punt, ja que compartim l'interès per reclamar a la Generalitat que 

elabori una Llei que millori el finançament local. Qualsevol millora sempre serà 



benvinguda, per aquest motiu lamentem les retallades  que ens condueixen cap una 

reducció dels recursos econòmics destinats als Ajuntaments.  

Tanmateix no compartim l’articulat del segon punt, on es pretén que es doni suport al 

pacte fiscal. La reivindicació del pacte fiscal ve de lluny. Cal recordar que ja fou l’any 

1999 quan la Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic va concloure reclamar que 

la Generalitat recaptés tots els impostos. Dos anys més tard l’Estat va dir que això no 

era possible amb la Constitució vigent.  

El 2005, amb el suport del 90% del Parlament es va aprovar l’Estatut que instituïa un 

nou model de pacte fiscal similar al concert econòmic. El 2006, CIU va assolir un pacte 

amb Zapatero rebaixant el nou Estatut, l'acord en finançament suposava que l'estat 

cediria una mica més del 50% dels impostos per comptes del 100% que preveia el nou 

estatut. Finalment la sentència del T.C., contra aquell estatut retallat,  va evidenciar que 

Espanya no és reformable. 

Les conclusions de la comissió d'estudi sobre el pacte fiscal, tancada l’octubre, 

formulen una proposta propera al concert, però no acorden recaptar les cotitzacions 

socials, que representen una cinquena part del total del dèficit fiscal anual, i acorden 

contribuir a la cooperació interterritorial en les quantitats que l'estat imposi. Així doncs 

aquest nou model suposa que l’espoli fiscal continuï vigent.  

I ara a les acaballes del 2011, què ha canviat? Hi ha una conjuntura econòmica que 

permeti a l’Estat prescindir dels ingressos que obté de Catalunya? El Govern Espanyol 

s’ha mostrat sensible, obert o favorable al concert econòmic? Cal tornar a perdre el 

temps? Entenem que no, que tant la conjuntura política com l’econòmica ens és 

desfavorable. 

Tampoc volem refer les nostres relacions amb Espanya. No volem un pacte que ens 

condemni 30 anys més a viure sotmesos sota jurisdicció espanyola. No podem donar 

suport a que s’ajorni altre cop el debat de fons: el dret del poble català a 

l'autodeterminació. 

Perquè és la independència, la única forma que pot assegurar la plena capacitat de 

gestió dels impostos dels ciutadans de Catalunya per part de les institucions catalanes. 

Per aquests motius, per coherència i responsabilitat votarem en contra de la moció.” 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que, en aquest cas, comparteix les 

paraules expressades pel regidor en Ramon Fornell i que queda l’opció de presentar 

una altra proposta però que aquesta Moció no es pot modificar perquè l’ha presentat 

l’A.C.M. i no es poden modificar els punts. Afegeix que si volen redactar una altra 

Moció amb els conceptes exposats ells hi donaran suport. 

Seguidament es passa a la votació per a l’aprovació de la proposta: 

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa,, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. 

Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, en Joan Babeli Shawa, na Josefa Montañola Cortina i en Josep M. Camprubí 

Salvó. 

S’absté: na M. Pilar Valiente Ballesteros. 

Vots en contra: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus Moreno. 



Vist el resultat de 9 vots afirmatius, 1 abstenció i 3 vots en contra, queda aprovada d’anterior 

proposta. 

 

 

APROVACIÓ PROPOSTA PEL BON APROFITAMENT D’INFRAESTRUCTURES 

PÚBLIQUES: ESPAIS ESCOLARS I ESPORTIUS 

 

Seguidament es dóna lectura a la proposta presentada pel grup municipal de la C.U.P. que diu 

el següent: 

“Amb la idea que alguns espais públics podrien oferir un servei més extens del que ofereixen, i 

que s’ha de rendibilitzar tan com sigui possible els recursos públics per brindar el màxim de 

serveis a la població, el Grup Municipal CUP Artés proposa al ple de l’Ajuntament d’Artés tres 

mesures.  

Els objectius d’aquestes mesures són, a part de potenciar i ampliar l’ús adequat d’espais 

públics, facilitar espais de relació i trobada entra la població infantil i juvenil, potenciar la millora 

d’habilitats socials, fomentar la pràctica esportiva entre la població juvenil i ampliar les zones 

per al desenvolupament de la pràctica esportiva lliure i del lleure. 

La primera mesura és obrir el pati de l’escola Dr. Ferrer en horaris no lectius. La finalitat 

d’aquesta acció seria la de complementar l’oferta d’espais d’ús públic que disposa l’Ajuntament 

aportant un espai per al joc, la convivència i la relació al poble, un context segur i de proximitat 

per als usuaris i les usuàries i un espai per gaudir del temps en família. El que es vol és 

promoure la cultura del lleure, ampliar i optimitzar els espais públics de convivència i oferir un 

espai de trobada i joc aprofitant les instal·lacions escolars, posant-les a disposició de la 

ciutadania. Els horaris d’obertura seran acordats amb el consell escolar de l’escola Dr. Ferrer, 

tot i així la nostra proposta  es basa en obrir-los els divendres a la tarda, i dissabtes i  

diumenges en horari diürn. 

En segon lloc, proposem arribar a un acord amb la Generalitat per a poder fer ús del pati de 

l’IES Miquel Bosch i Jover en horaris no lectius. Aquest seria només per a activitats planificades 

i en grup, és a dir, per a grups d’usuaris que amb una certa antelació reservessin l’espai. 

L’horari d’obertura serà acordat amb la direcció de l’Institut Miquel Bosch i Jover, de totes 

maneres proposem treballar la proposta d’horari: cada tarda i caps de setmana en horari de 

llum solar a partir de la finalització de l’horari lectiu. 

En el mateix sentit i encara que no sigui una infraestructura pública trobem oportú treballar 

també per poder utilitzar l’espai de l’escola Vedruna. 

En darrer lloc proposem que es regularitzin les condicions d’ús del camp de gespa de futbol 7,  

del camp de futbol municipal i del pavelló municipal d’esports. Fer-les públiques, conjuntament 

amb les seves taxes, per a facilitar-ne el seu ús. 

És per tot això que el Grup Municipal CUP Artés proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 

següents acords: 

Acordar amb l’equip directiu de l’Escola Dr. Ferrer el format per tal d’obrir el seu pati en horaris 

no lectius. 



Treballar per arribar a acords amb l’IES Miquel Bosch i Jover i amb l’escola Vedruna per tal 

d’utilitzar els patis respectius en horaris no lectius. 

Regularitzar les condicions d’ús del camp de gespa de futbol 7,  del camp de futbol municipal i 

del pavelló municipal d’esports, i publicar-les i divulgar-les amb el treball conjunt amb les 

diferents entitats que els utilitzen periòdicament i amb prioritat.” 

 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica aquesta proposta de Moció que fa 

referència al bon aprofitament dels espais municipals, tant pel que fa a espais esportius 

com escolars. Amb aquesta proposta es permetria als vilatans la utilització d’uns espais 

de lleure com és el pati de l’escola pública, acordant amb la direcció de l’escola els 

horaris i el procediment de neteja corresponent. Per altra banda s’intentaria arribar a un 

acord tant amb l’IES Miquel Bosch i Jover com amb l’Escola Vedruna per poder utilitzar 

els seus espais per a la pràctica d’esport. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup votarà favorablement 

aquesta proposta perquè era una de les propostes que presentaven al programa 

electoral, tal com ja vam dir a la Comissió informativa. També és voluntat nostra 

treballar en aquestes línies però també demanen a l’Equip de govern que aquest tema 

s’acceleri al màxim ja que són del parer que aquest tipus de propostes no s’haurien de 

portar a llarg termini. Afegeix que ja els havien fet arribar a la C.U.P. l’oferiment de 

treballar-la per presentar-la conjuntament i han vist que en aquest cas no ha sigut 

possible, però tot i així esperen que en ocasions futures ho puguin fer.  

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que tenien previst treballar aquest 

tema, però que per la manera com està redactat el primer acord de la proposta, 

demanaria deixar-la sobre la taula per al proper Ple. 

 

Després d’una breu deliberació, la regidora na M. Àngels Crusellas i Serra retira la seva petició 

de deixar la proposta sobre la taula. 

 

Seguidament es passa a l’aprovació de la proposta: 

Voten afirmativament: : n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno, en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Joan Babeli Shawa, na 

Josefa Montañola Cortina i en Josep M. Camprubí Salvó. 

S’abstenen: en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta 

Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura,  

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, queda aprovada d’anterior proposta. 

 

 

APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CREACIÓ SEU ELECTRÒNICA 

 

Vist el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Artés, el 

qual s’ajusta en el seu contingut al model de reglament de creació i funcionament de la seu 



electrònica tramès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i trobat conforme, el Ple, 

per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de 

l’Ajuntament d’Artés. 

Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 

interessats, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i 

suggeriments. 

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

 

 

APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CREACIÓ REGISTRE ELECTRÒNIC 

 

Vista l’Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament d’Artés, la 

qual s’ajusta en el seu contingut al model d’Ordenança de creació i funcionament del registre 

electrònic tramès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i trobada conforme, el Ple, 

per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de 

l’Ajuntament d’Artés. 

Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 

interessats, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i 

suggeriments. 

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 

 

DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS 

 

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 dels acords 

adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta núm. 42.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

 El regidor en Roger Genescà Campí exposa que alguns dels pares que porten els fills a 

l’Escola de Música els han fet avinent la publicació d’un butlletí per part de l’A.M.P.A. 

de l’esmentada escola on s’esmenta l’existència d’una comissió que es va formar amb 

la presència de l’Alcalde, la regidora d’ensenyament, l’Equip directiu de l’escola i alguns 

membres de l’A.M.P.A. El nostre grup vol fer la petició que, si en un futur, es tornés a 



formar algun tipus de comissió com aquesta, se’ns donés la possibilitat que els grups 

de l’oposició també en forméssim part. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que en l’últim Ple o bé en alguna 

comissió ja es va comentar que s’havia acordat fer un seguit de reunions. Una de les 

primeres va ser per treballar el tema de les taxes i els preus i es van fer amb tots els 

grups polítics, però les dues últimes reunions que es van fer conjuntament amb 

l’A.M.P.A., membres de l’Escola, amb mi com Alcalde i amb la regidora eren per 

estudiar el tema de les partides de material fungible, el material inventarible i activitats. 

Tots aquests temes en les dues escoles, tant en l’Escola Bressol com en l’Escola de 

Música. També es va comentar que de cara el mes de gener es treballaria pel futur de 

cada Escola i en aquest cas donarem prioritat a l’Escola de Música. Finalment, només 

afegir que en la reunió ja es va dir que en el grup de treball hi haurà d’haver 

representants de l’Escola, l’A.M.P.A. i de tots els grups polítics de l’Ajuntament. En la 

pròxima reunió hi assistirà la regidoria i els demés grups polítics haureu de designar un 

representant perquè hi assisteixi. 

 El regidor en Ramon Fornell Alsina formula la pregunta d’urbanisme. Aquest passat 

dilluns va tenir lloc al poble vell unes obres incomprensibles. En concret es varen tapiar 

set o vuit portes i es va alçar un mur de totxanes malmeten un mur històric en un indret, 

com és el carrer fort, de màxim interès històric. Voldríem saber si es va demanar el 

corresponent permís d’obres. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas Serra manifesta que en aquests moments no pot 

assegurar res, afegeix que caldria mirar si hi ha llicència d’obres concedida i en 

aquests moments no disposa d’aquesta informació. 

 El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup vol aprofitar per demanar a 

l’Equip de govern que estudiï l’anul·lació de la llicència d’obres de Cal Freixe. Afegeix 

que, amb el temps que ha passat des que es va concedir i sense haver-se començat 

les obres, creuen que hi ha motius legals per retirar-la i que, en un futur, no es permeti 

edificar allà l’edifici que hi havia previst. Demanen que s’estudiï jurídicament per part de 

l’Ajuntament la possibilitat d’anul·lar la llicència d’obres d’aquell edifici. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que ja es passarà aquesta qüestió als 

Serveis jurídics municipals per al seu estudi. 

 El regidor en Joan Babeli i Shawa, en referència al cos de la Policia Local, manifesta 

que entre els agents hi ha una certa preocupació pel fet que totes les places no estiguin 

cobertes en propietat i que el seu grup voldria saber en quina data i com es 

presentaran a concurs públic l’esmentades places de Policia Local. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que, de cara l’any 2012, està previst que 

acabin l’Escola dos Policies que hi ha enviat l’Ajuntament d’Artés. Diu que per a l’any 

2012 no hi ha previsió de convocar noves places de policia o, en tot cas, se’n trauran 

molt poques. L’Equip de govern creu que el fet que aquest any s’hagin enviat a l’Escola 

dues persones ja suposa un esforç important i no descarten que properament hi vagin 

altres agents, ja que són conscients que no poden pas tenir sempre un cos interí. 



 El regidor en Josep Camprubí i Salvó, en referència a la Sala 2 de gener, exposa que 

la calefacció va amb generador i no acaba de funcionar. Per aquest motiu, el seu grup 

demana quan se solucionarà de forma definitiva aquest tema. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que s’ha fet un butlletí per posar a provar 

la part de funcionament de la maquinària i en aquest cas ja ha demanat l’ampliació de 

potència que hi havia demanada. Ara falta fer la connexió d’aquesta ampliació perquè 

hi va haver una mala interpretació per part de la companyia elèctrica que es va pensar 

que anul·làvem el comptador de la Sala 2 de Gener en compte d’un altre que sí que 

havíem anul·lat i que era el de l’Escola Dr. Ferrer.  

 El regidor en Ramon Fornell Alsina, sobre l’habitatge, formula la següent pregunta “En 

aquests moments durs, en plena crisi econòmica capitalista, un dels majors drames 

que esta patint la classe treballadora és els processos d’execució hipotecària i els 

desnonaments. Voldríem saber el nombre de desnonaments que han tingut lloc al 

nostre poble des de l’inici de la crisi, si es fa algun tipus de seguiment i assessorament 

a les famílies que pateixen aquests processos i si es té pensat emprendre algun tipus 

d’actuació per ajudar aquestes famílies.” 

 La regidora n’Anna Ginesta Franquesa exposa que respondrà aquesta pregunta al 

pròxim Ple, després de demanar més dades sobre aquest tema a la tècnica. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que és possible que des de l’Ajuntament 

no es disposi d’aquestes dades que facin referència a aquest tema. 

 El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana com es troba el tema de la plaça de 

dinamitzador del Kanal, en quin punt es troba el procés de selecció. 

 La Secretària explica que en aquests moments s’està procedint a la valoració dels 

diferents currículums presentats i només faltarà fer les entrevistes a les persones 

seleccionades. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores i quinze 

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