
 

 

 

 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER 

L'EXCM. PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 14 D’ABRIL DE 2011 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia catorze d’abril 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 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 en Roger Genescà i Campí, na M. Carme Vila i 

Biosca, n’Enric Fonts i Illa i en Domènec Baró i Bach i els regidors/es na Montserrat Morell i 

Fonts, en Ramon Martínez i Pareja, 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.  

Assisteix a l’acte 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. 

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

La Secretària llegeix l’acta de la sessió anterior que va ser aprovada per unanimitat i sense cap 

esmena. 

 

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 

 

Seguidament es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 

“Atès que l’ajuntament d’Artés va concórrer a la convocatòria de subvencions del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació  de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 

de sol·licitar una subvenció per a la redacció del Pla de Protecció Civil  d’Artés. 

Atès que per mitjà de resolució IRP/3790/2009, de 30 de desembre es va atorgar un ajut a 

l’ajuntament  d’Artés per a la redacció del pla de protecció civil d’Artés  d’import 1.125,00€. 



Atès que el pla ha estat elaborat per part dels serveis tècnics municipals seguint les 

recomanacions i orientacions dels Serveis Territorials del Departament d’Interior, responsable 

de protecció  i amb l’assistència tècnica de l’oficina de protecció civil de la comarca del Bages.  

Atès allò disposat en la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, 

L’Alcalde proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR inicialment  el PLA DE PROTECCIÓ CIVIL D’ARTÉS redactat pels 

serveis tècnics municipals, i sotmetre’l a un període d’informació pública , d’un mes , mitjançant 

inserció de l’anunci en el DOGC, en el Butlletí Oficial de la província , en el taulell d’anuncis i  

en l’espai web de l’ajuntament www.artes.cat. 

SEGON.- En el supòsit de no presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial, aquest 

restarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord. 

TERCER.- NOTIFICAR als Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació  de la Generalitat de Catalunya, l’acord 

d’aprovació definitiva del PLA DE PROTECCIÓ CIVIL D’ARTÉS als efectes d’instar la seva 

homologació per a la Comissió de Protecció Civil  de Catalunya .” 

 

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

 

 

APROVACIÓ COMPTE GENERAL RECAPTACIÓ I COMPTE RECAPTACIÓ MULTES ANY 

2010 

 

Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona durant l'exercici de 2010, i corresponent a les liquidacions d'ingrés per 

rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descoberts de tributs i preus 

públics liquidats per aquest Ajuntament i vist el compte de la Gestió Recaptadora de Multes de 

Circulació per sancions imposades per l’Ajuntament d’Artés, que ha estat rendida per 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2010. 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en els Comptes coincideixen amb els 

fons transferits a aquest Ajuntament. 

Vista la relació nominativa de deutors, comprovada l'aplicació de càrrecs, devolució d'ingressos 

indeguts i compensacions a favor de l'OGT, vist l'informe favorable de l’Interventor, es proposa 

al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptadora i el Compte de la Gestió Recaptadora de 

Multes de circulació realitzades per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona durant l'any 2010. 

Segon.- Donar trasllat de l'anterior acord a l'Organisme de Gestió Tributària pel seu 

coneixement i a tots els efectes. 

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

 

http://www.artes.cat/


      

RATIFICACIÓ DECRET  LIQUIDACIÓ ANY 2010 

 

Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcaldia que diu el següent: 

 

DECRET 

Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2010 en el qual es posa de manifest l’execució de 

l’estat de despeses d’ingressos i despeses i es determina els drets pendent de cobrament i 

obligacions pendent de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, el 

romanent de crèdit i el romanent de tresoreria. 

D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 de 5 de 

març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha informat la liquidació de l’any 2010. 

Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica correspon a 

l’Alcaldia en relació a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual 

s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Aquesta Alcaldia RESOL: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2010 amb 

els documents que integren el mateix.   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments 

RT 

pressupostari

a. Operacions corrents 4.418.543,79 3.707.266,77   

b. Altres operacions no financeres 857.829,30 1.429.915,17   

1- Total operacions no financeres (a+b) 5.276.373,09 5.137.181,94   

2- Actius financers     

3- Passius financers  184.414,45   

RESULTAT PRESSUPOSTARI  5.276.373,09 5.321.596,39  - 45.223,30 

4- Crèdits finançats amb RTDG   299.366,72  

5- Desviacions de finançament negatives   263.286,04  

6- Desviacions de finançament positives   317.259,56  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2010    200.169,90 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria   297.564,33

2 
(+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI 
D'EXERCICI  2.023.856,47

  PI - Exercici corrent 1.027.627,05 



  PI - Exercicis tancats 976.340,93 
  D'altres operacions no pressupostàries 19.888,49 

  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva  

3 
(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
A FI D'EXERCICI  1.354.327,47

  PD - Exercici corrent 847.145,38 
  PD - Exercicis tancats 281.524,92 

  D'altres operacions no pressupostàries 249.203,37 
 (-) Pagament pendent aplicació definitiva 23.546,20 

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)  967.093,33

II SALDO DUBTÒS COBRAMENT  356.333,25

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT  347.795.37

IV 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (I-II-III)  262.964,71

 

SEGON.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 192.4 de la TR 

de la Llei d’Hisendes locals, en el que es diu que de la liquidació un cop aprovada s’ha de 

donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri, així com comunicar el present acord al 

Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

Artés, 31 de març de 2011.  

El Ple es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 

 

 

ARPOVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DESPESES 2010 I ANTERIORS 

 

Seguidament es dóna compte de l’informe d’Intervenció que diu el següent: 

 

“Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-econòmiques, 

afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de l’existència de factures que figuren a la 

relació annexa per import de 81.525,10€, corresponents a la prestació de serveis, 

subministraments i treballs diversos acreditats per diferents proveïdors com a conseqüència de 

la realització de despeses sense consignació pressupostària pel conjunt de la despesa, i 

d’acord amb l’ annex que s’ adjunta al present. 

Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents regidories i reuneixen 

els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la Corporació les aprovi i 

reconegui el crèdit que representa. 

L’article 18è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits previs a l’aprovació de 

les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o tècnic de l’àrea 

corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

Atès l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte de l’exigibilitat de les obligacions 

prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en concret, l’apartat cinquè de 



l’esmentat precepte, que estableix que no es podran adquirir compromisos de despesa per 

quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses, essent nuls de ple 

dret els acords que no respectin l’esmentada norma. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I 

del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  funcionament i regim jurídic de les 

entitats locals, sobre la competència del Ple de la Corporació pel reconeixement extrajudicial de 

crèdits, quan no existeixi consignació. 

Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2011, i per tant restarà 

condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, resultant que hi ha 

suficient crèdit a les partides corresponents. 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, l’adopció dels 

següents A C O R D S: 

Primer.- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa, per import de 

81.525,10 €, la prestació de serveis, subministrament i treballs diversos, doncs es tracta de 

prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees, als 

efectes d’imputar-les a les corresponents partides del pressupost del 2011.   

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 

No obstant el Ple decidirà” 

Seguidament se sotmet a votació l’aprovació dels anteriors acords: 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, en Domènec Baró 

i Bach, n’Enric Fonts i Illa, na Carme Vila i Biosca, na Montserrat Morell i Fonts, Ramon 

Martínez i Pareja i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

S’abstenen 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. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

DECRET MÒDIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/11 

 

Seguidament es dóna compte del Decret que diu el següent: 

 

“DECRET 

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 2/2011 PER INCORPORACIÓ DE 

ROMANENTS  2010 PER IMPORT TOTAL DE 437.808  EUROS. 

D’acord amb el que determina l’article 175 del Text Refós de la Llei d’hisendes Local RDL 

2/2004 de 5 de març, els crèdits per a despeses que el darrer dia de l’exercici pressupostari no 

estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, 

sense més excepcions que les previstes en l’article 182 del mateix text esmentat. 



Atès que una de les excepcions són els crèdits de projectes finançats amb ingressos afectats 

(amb excés de finançament o compromisos ferms d’aportacions) , per la qual cosa han 

d’incorporar-se obligatòriament, excepte que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o 

continuar l’execució de la despesa. 

Atès que les bases d’execució del pressupost estableix que al finalitzar cada exercici, i fent-hi 

referència, la Intervenció ha d’elaborar els estats pressupostaris que comprenen els romanent 

de crèdit de cadascuna de les procedències  enumerades a l’article 47.1 del real Decret 

500/1990, de 20 d’abril, i un informe en el qual consti si hi ha o no recursos per al seu 

finançament.  

És per tot això, que RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar la incorporació obligatòria de crèdits de l’exercici econòmic 2010 per un 

import de  288.721,57€, que es finançaran amb càrrec a ingressos afectats d’exercicis 

anteriors, d’acord amb la informació que s’annexa en aquest dictamen i que en resum s’ajusta 

al següent: 

PARTIDES DESPESA INGRESSOS 

FUNC ECON DESCRIPCIÓ 

CRÈDIT A 

INCORPORAR 

FIINANÇAMENT 

A INCORPORAR

155 60902 Urbanització Passeig Diagonal 4.997,56 4.997,56 

155 61901 Urbanització carrer Sant Antoni Maria Claret 123.909,91 123.909,91 

330 63216 Adequació complex cultural cal Sitges 2.214,60 2.214,60 

340 63200 Remodelació pavelló 1.619,07 1.619,07 

491 62703 Instal.lació Fibra òptica P.I. Artés 155.980,43 155.980,43 

SEGON.- Incorporar l’ import de 149.086,43 € corresponent a les despeses degudament 

autoritzades i disposades en l’ exercici 2010 següents: 

Fun. Econ. Descripció        Import 

155.61901 Urbanització Carrer Sant Antoni Maria Claret       

8.250,00 € 

491.62703 Instal·lació fibra òptica P.I. Artés      85.229,22 € 

235.48900 Cooperació al desenvolupament       6.910,00 € 

323.48900 Subvencions ensenyament        7.999,00 € 

330.48900 Subvencions entitats culturals     25.933,21 €  

340.48900 Subvencions entitats esportives     14.765,00 € 

Ho Mana i ho signa l’ Alcalde, a Artés el dia 31de març  de 2011, la qual cosa com a Secretària 

certifico.L’ Alcalde, en Damià Casas i Herms.” 

 

El Ple es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.  3/11 

 



Seguidament es dóna lectura a la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

“Relatiu a l’exp 3/11 de modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit   

ANTECEDENTS 

En data 31 de març de 2010 es va aprovar, mitjançant Decret de l’ Alcaldia la liquidació per l’ 

exercici 2010, resultant-ne un Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals de 

262.591,87 euros. 

L’ expedient modificatiu núm. 2/2011 d’ incorporació de romanents de crèdit, aprovat pel Decret 

de data 31 de març de 2010 utilitza 149.086,43 euros d’ aquest romanent, quedant per tant  

113.505,44 euros de lliure disposició 

Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei d’ hisendes locals, 

estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’ exercici 

següent i no existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el 

President de la mateixa ordenarà la incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer 

cas, o de suplement de crèdit en el segon. 

Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat expedient podrà 

finançar-se, entre d’ altres, amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria o baixa de crèdit d’ 

altres partides. 

I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases d’ execució del 

Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2011, el present expedient haurà de sotmetre’s a 

l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 

Pressupostos. 

Vist l’informe favorable de la Intervenció de data 4 d’ abril de 2011. 

El present expedient es sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb 

Romanent Líquid de Tresoreria General i baixa de crèdit de partides de despesa per un import 

total de 147.891,68 euros. 

SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 3/2011, dins 

el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  modifiquen, i el 

mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la forma que es detalla 

tot seguit: 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

134 46501 Conveni protecció civil 2.500,00 

231 22706 Estudis i treballs tècnics 1.000,00 

231 62305 Aire condicionat 6.000,00 

340 15100 Gratificacions 1.200,00 

340 22700 Neteja pavelló 9.050,00 

340 62300 Inversió instal·lacions 4.000,00 

340 63204 Pistes de Tennis 1.227,20 



920 46500 Consell comarcal gestió cementiri 2.250,00 

       TOTAL         27.227,20 Eur  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

130 20400 Lloguer Materials de transport 454,48 

130 22103 Combustibles i carburants 3.500,00 

151 22109 Material brigada 1.000,00 

155 21500 Manteniment mobiliari urbà 2.500,00 

155 60902 Urbanització passeig diagonal 3.650,00 

155 61905 Urbanització Carrer Fussimanya 1.500,00 

155 62500 Mobiliari urbà 4.000,00 

162 22711 Servei deixalleria 5.000,00 

161 62700 Inversions Aigua 5.000,00 

162 46700 Consorci abocador 15.000,00 

164 22714 Servei enterraments 3.000,00 

165 21300 Manteniment enllumenat 5.000,00 

165 22713 Servei de manteniment d’ enllumenat 6.000,00 

234 21204 Manteniment cruïlla d’ entitats 2.000,00 

321 21200 Reparacions col·legi 2.500,00 

321 22103 Combustibles i carburants 5.000,00 

321 62501 Material inventariable escola bressol 10.000,00 

324 21201 Reparacions escola de música 1.000,00 

330 21203 Manteniment sala polivalent 1.500,00 

330 22103 Combustibles i carburants 9.000,00 

330 63216 Remodelació cal Sitges 12.500,00 

340 22624 Activitats esportives 3.000,00 

340 63200 Remodelació pavelló 8.000,00 

440 46701 Consorci transport 810,00 

491 46703 Consorci TDT 3.250,00 

920 21300 Maquinaria, instal·lacions i utillatge 1.500,00 

       TOTAL      115.664,48  Eur 

FINANÇAMENT 

 

RLT 

 87001 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdit 107.664,48 

TOTAL                 107.664,48 Eur 

 

BAIXA CRÈDITS DESPESES 

130 62400 Adquisició vehicle 8.727,20 

151 62400 Adquisició vehicle 1.500,00 



155 21000 Conservació vies públiques 20.000,00 

161 62701 Inversions clavegueram 5.000,00 

       TOTAL         35.227,20 Eur 

 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè, 

després d’estar mirant el pressupost que es va aprovar el desembre de 2010 per a 

l’exercici 2011 i comparant-lo amb el pressupost per al 2010. Veiem que del Romanent 

líquid que hi ha a les arques de l’Ajuntament -262.591,87 €-, se n’agafen 107.664,48,00 

€ per suplementar aquestes partides i que, per una altra banda, es baixen crèdits de 

despesa d’altres partides que en aquests moments no s’hi arriba. 

No acabem de veure clar com s’estan realitzant aquestes modificacions de crèdits. Per 

exemple, veiem que en la baixa que s’ha fet de les despeses s’ha utilitzat de manera –

que considerem correcta-  el que hi ha hagut en dues partides per l’adquisició de dos 

vehicles: un per la Policia Local i l’altre per la Brigada. 

El que no trobem lògic és que dues partides que han d’arribar a finals d’any, com són la 

conservació de vies públiques i les inversions de clavegueram se’ls treguin 20.000,00€ i 

5.000,00€, ja que encara no som ni a mig any. El seu grup suposa que no quedaran 

prou diners per a la conservació de la via pública pel que resta d’any. 

Quant als suplements de crèdit, que són conseqüència d’haver gastat més diners dels 

previstos, ens fan pensar que potser no vau ser prou realistes quan vau fer el 

pressupost. Per exemple, pel que fa al tema de combustibles i carburants es van 

pressupostar 9.000,00 € i ara suplementeu aquesta partida amb 9.000,00€ més. En 

canvi, a l’exercici del 2010, només es van gastar uns 10.000,00€. 

Dins el Ple dels pressupostos, el regidor d’Hisenda va dir que es volia fer una contenció 

en les despeses i en canvi hem vist que la partida de combustibles i carburants es 

doblava. 

També hi ha el tema del Servei de la Deixalleria, que vau pressupostar per al 2011 en 

43.500,00€, tot i que el 2010 es van gastar 49.000,00€. Ara heu ampliat aquesta partida 

en 5.000,00€. Llavors no entenem on volíeu fer la contenció en aquesta partida. Parlant 

del Consorci de l’Abocador , el qual estava pressupostat en 137.000,00€, tot i que 

durant el 2010 només es van gastar 122.000,00€, el suplementeu en 15.000,00€. 

El nostre grup no entén que la vostra política sigui de contenció perquè veiem que tots 

els suplements de crèdits o superen en escreix o s’equiparen a les partides del 2010. 

És per això que, i en base a aquesta reflexió, el nostre grup creu que els regidors 

responsables han fet una mala gestió de les diferents àrees i finalment també del 

regidor d’Hisenda que és qui controla les arques de l’Ajuntament.  

Fer un suplement de crèdit en data d’avui i per aquest import deixarà buides les arques 

de l’Ajuntament. 

També ens plantegem com s’ho haurà de fer el nou govern que entri a l’Ajuntament. 

Com s’ho haurà de fer per gestionar el municipi durant la resta de mesos d’aquest any? 



Per tots aquests motius, nosaltres ens abstindrem. 

 El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que, pel que fa al tema dels 

combustibles, s’ha hagut de solucionar  arrel d’un error administratiu. 

Pel que fa al romanent de tresoreria, tot i ser cert que en aquest moment exhaurim el 

del 2010, s’ha de tenir clar que aquest té un concepte de reserva, que no n’hi hauria 

d’haver, que s’ha de destinar tot al poble. Si mirem altres Ajuntaments, veiem que n’hi 

ha que tenen molts problemes financers i nosaltres, durant quatre anys, hem mantingut 

romanents positius. Aquest any, malgrat les condicions econòmiques, hem pogut seguir 

mantenint un romanent positiu. 

Quant al Consorci per a l’Abocador, s’ha augmentat el període que es liquida 

anualment per a regularitzar-lo. 

Finalment, cal tenir en compte que s’ha deixat net tot el deute històric que hi havia a 

l’Ajuntament. 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, en Domènec Baró 

i Bach, n’Enric Fonts i Illa, na Carme Vila i Biosca, na Montserrat Morell i Fonts, Ramon 

Martínez i Pareja i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

S’abstenen 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. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS URBANITZACIÓ 

CARRER VERGE DE FUSSIMANYA 

 

Vist l’expedient que s’ha incoat per la imposició de contribucions especials per l’execució de les 

obres : “URBANITZACIÓ CARRER VERGE DE FUSSIMANYA”. 

Tenint en compte que a més d’atendre l’interès comú o general es beneficia especialment a 

persones determinades que posseeixen béns immobles en el carrer de referència. 

La Comissió d’Hisenda proposa  al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar la imposició de contribucions especials a les persones especialment 

beneficiades com a conseqüència de l'execució de les obres "URBANITZACIÓ CARRER 

VERGE DE FUSSIMANYA", l'establiment i l'exigència de les quals es legitima per l'obtenció 

d'un benefici especial, per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada. 

Segon.- Aprovar simultàniament l'expedient d'ordenació del tribut concret, d'acord amb les 

següents determinacions: 

- El cost previst de l'obra es fixa en 95.043,60 euros i el cost suportat no subvencionat  

és el mateix. 

- Es fixa la quantitat que s'han de repartir els beneficiaris en 85.539,24 euros, 

corresponents al 90% del cost suportat. S'aplica com a mòdul de repartiment de la 

base imposable el següent: 60 % metre lineal de façana i 40% volum edificable. 



Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius, les bases de repartiment i les quotes singulars 

que resulten d'aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls, 

segons consta en el document annex. 

Quart.- Exposar l'expedient a informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 

publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies hàbils, durant els quals les 

persones interessades podran consultar-lo i, en el seu cas, formular les al·legacions que 

considerin adients. 

Cinquè.- Comunicar als propietaris o titulars afectats que durant el termini d'exposició pública 

anterior poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, amb l'acord de la 

majoria absoluta dels afectats, que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s'han de 

satisfer. 

Sisè.- Si no hi ha reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el Butlletí 

Oficial de la Província. 

Setè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és conegut, 

o mitjançant edictes, si no ho és, d'acord amb allò que es disposa la Llei 4/99, de 13 de gener, 

de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Vuitè.- Aplicar l'Ordenança General de Contribucions Especials en tot allò que no prevegi 

aquest acord. 

Novè.- Establir els períodes de pagament següents: 

1/3 a l’inici de les obres 

1/3 quan s’hagi executat el 50% de les obres 

1/3 a la finalització de les obres 

 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa vol mostrar la disconformitat del seu grup en el 

fet que no se’ls hagi convocat a cap reunió amb els veïns i també voldrien saber si 

aquests estan d’acord o no amb les condicions que se’ls han proposat. 

 El regidor en Domènec Baró i Bach respon que es va fer una reunió amb els veïns per 

informar-los del projecte. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa repeteix que si el regidor d’obres diu que tots els 

veïns hi estan d’acord, el seu grup no s’hi oposarà pas. 

 El regidor en Domènec Baró i Bach respon que la majoria de veïns hi està d’acord. 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, en Domènec Baró 

i Bach, n’Enric Fonts i Illa, na Carme Vila i Biosca, na Montserrat Morell i Fonts, Ramon 

Martínez i Pareja i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

S’abstenen 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. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ DENOMINACIÓ CARRER DR. AGUSTÍ GARRIGA 

 



 L’Alcalde en Damià Casas i Herms proposa al Ple designar amb el nom de Dr. Agustí 

Garriga el vial principal situat a l’ampliació del Polígon Industrial del nostre municipi. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que el seu grup no està d’acord en 

dedicar aquest carrer al Dr. Garriga, no perquè no estiguin d’acord amb l’homenatge 

sinó perquè els sembla que seria més adient posar el seu nom al CAP d’Artés, 

comptant que hi estiguessin d’acord els treballadors i l’ICSS. 

Seguidament, a proposta del Grup Unitari d’Artés, el Ple per unanimitat, acorda deixar aquest 

assumpte sobre la taula. 

 

 

APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT  DE L’ADHESIÓ  

SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI 

INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA, ANUALITAT 2011 

 

Seguidament es dóna compte del següent Dictamen: 

A la vista de la minuta  del “Conveni de col·laboració per al finançament de la integració  dels 

serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de 

Barcelona” ,  tramesa pel Consell Comarcal del Bages i trobada conforme. 

D’acord amb l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en virtut del qual les 

Administracions poden signar convenis de cooperació que tenen caràcter voluntari i base 

negocial. 

La Comissió informativa  d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar el conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 

l’Ajuntament d’Artés per al finançament de l’adhesió   dels serveis de transport públic de la 

comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM  de Barcelona, anualitat 2011. 

Segon.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni i tota la documentació 

necessària per a l’execució d’aquesta resolució. 

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’esmentat Dictamen. 

 

 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 

BLANQUES 

  

Es dóna compte de la Moció de suport a l’Ajuntament de les Borges Blanques, que presenten 

conjuntament els grups municipals de CIU, GUA-AM, PSC-PM   i que diu el següent: 

“Davant la citació judicial, com a imputats, de l’alcalde i de la regidora de festes de l’Ajuntament 

de Les Borges Blanques, motivada pel desgraciat accident produït al Pavelló Municipal 



“Francesc Macià” durant la celebració de la festa del cap d’any del 2.009, l’Ajuntament d’Artés 

vol manifestar el seu suport explícit als imputats i vol fer constar el següent: 

1r.- Que des de sempre els ajuntaments dels pobles han estat sensibles a les necessitats i 

interessos dels ciutadans, especialment els més joves, i han organitzat balls i altres activitats 

d’esbarjo de la població, suplint la inexistència d’oferta empresarial a les poblacions petites. Les 

activitats d’esbarjo que organitzen els consistoris (teatre, festes, etc...), tot i suposar una 

considerable despesa econòmica, es fan per evitar els desplaçaments i les seves 

conseqüències negatives, així com perquè faciliten la relació entre les persones i cohesionen la 

població. En cap cas amb el propòsit de fer una competència irregular a empreses 

explotadores de sales de festa. 

2n.- Les declaracions i l’actuació dels representants de l’associació empresarial que impulsa el 

procediment judicial donen a entendre que, més que justícia, el que pretenen és fer un 

escarment als ajuntaments per tal que, en el futur, s’abstinguin d’organitzar balls i espectacles 

als municipis, destinats bàsicament a persones que, en cap cas, anirien a les sales de festa, els 

interessos de les quals pretén defensar l’associació empresarial.  

3r.- Sens perjudici del que resolgui l’autoritat judicial, considerem injust que uns regidors es 

vegin imputats per raó del seu càrrec, com a conseqüència d’un desgraciat accident que podia 

haver succeït en qualsevol altre lloc, moment o circumstància. Utilitzar els legítims sentiments 

d’una família per intentar obtenir hipotètics beneficis econòmics demostra el mal estil dels 

dirigents de l’associació empresarial esmentada. 

Així doncs, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1.El Ple de l’Ajuntament d’Artés, per unanimitat, expressa el seu suport a l’alcalde i a la 

regidora de les Borges Blanques, i demanem alhora que imperi el sentit comú en tot aquest 

malaurat i indesitjat conflicte. 

2.Fer arribar aquest acord a l’alcalde i a la regidora de festes de Les Borges Blanques, als 

Ajuntaments, als Consells Comarcals, a les Diputacions Provincials, a la FMC, a la ACM i a 

altres institucions amb la finalitat d’adherir-se a aquesta moció i així, donar-hi suport 

institucional. 

Artés, a 7 d’abril de 2011” 

El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

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 acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta 

núm. 13.  

 

 



PRECS I PREGUNTES 

 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa, demana com està el tema del catàleg de 

masies, ja que encara no el tenim. També pregunta per la instància que el seu grup va 

entrar el desembre demanant diverses qüestions sobre la Policia Local i que encara no 

se’ls ha respost. 

 El regidor en Ramon Martínez i Pareja diu que el cap de la Policia Local aviat farà un 

any i mig que treballa a Artés. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa afegeix que hi ha molts treballadors que no han 

tingut l’oportunitat de competir per la seva plaça i que potser seria necessari establir un 

ordre per a cobrir les places. No seria coherent treure la plaça ara, creu que el nou 

govern que comenci és qui hauria de valorar-ho. 

 L’Alcalde en Damià Casas i Herms, pel que fa al catàleg de masies, diu que semblava 

que havia de ser una cosa que s’havia de resoldre de forma ràpida però no ha estat 

així. 

 

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

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

 


