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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2011 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia disset de novembre 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.  

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 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar les actes corresponents al 29 de setembre i del 20 i 25 

d’octubre de 2011. 

 

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 9/11 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda que diu el 

següent: 

“Relatiu a l’exp 9/11 de modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 

crèdits extraordinaris i suplements de crèdit   

ANTECEDENTS 

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 de novembre 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 i 

baixa de crèdit de partides de despesa per un import total de 18.000,00 euros. 

SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 9/2011, 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 

151 63100 Nou cablejat enllumenat 3.475,00

       TOTAL           3.475,00 Eur  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

165 22100 Energia elèctrica 14.525,00

TOTAL        14.525,00  Eur 

FINANÇAMENT 

BAIXA CRÈDITS DESPESES 

 

338 22610 Festa Major 5.000,00

338 22611 Fira Artés 8.000,00

338 22613 Festa de la Verema 5.000,00

       TOTAL         18.000,00 Eur 

 

TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del Text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze 

dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de 

la Corporació, i es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin 

presentat reclamacions. 



No obstant, el Ple decidirà. Artés, 7 de novembre de 2011” 

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

 

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2011 

 

Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2011, i 

trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Aprovar el Resum numèric següent: 

010 Artés Població total a 01-01-2011   5.575 habitants 

 

Seguidament i per unanimitat dels membres assistents al Ple, s’acorda declarar d’urgència el 

següent tema: 

 

 

ADHESIÓ AL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS 

LES DONES 

 

Tots els grups municipals presenten, conjuntament, aquest manifest: 

Com cada any, el 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència envers les Dones. 

Per aquest motiu, i vist el manifest de 25 de novembre de 2011 consensuat entre l’Institut 

Català de les Dones, les quatre diputacions i les dues entitats municipalistes (ACM i FMC) i vist 

que amb aquest manifest es vol revalidar el compromís polític i generar més consciència social 

 per lluitar conjuntament per a la consecució de l’eradicació de qualsevol tipus de violència a les 

nostres viles i ciutats. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda adherir-se a l’esmentat Manifest del Dia 

Internacional contra la violència envers les dones. 

 

 

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 dictats per l’Alcaldia des de l’última sessió i dels 

acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta núm. 40.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 



 El regidor en Roger Genescà Campí manifesta l’agraïment del seu grup a l’Equip de 

govern per les gestions realitzades per donar el nom de Dr. Agustí Garriga al C.A.P. 

d’Artés. Afegeix que el seu grup havia manifestat el desig de posar el nom de 

l’esmentat doctor a un carrer de la vila o bé dedicar-li un monument, però que si 

finalment s’ha decidit fer-ho d’aquesta manera també ho troben bé i se n’alegren ja que 

és un reconeixement que aquesta persona es mereix. 

Pel que fa a l’Eix transversal volen demanar quant de temps està previst que duri 

l’afectació del pas pel pont. Al mateix temps també demanen si està previst fer alguna 

gestió o bé si queda recollit dins el projecte la canonada de l’aigua del Purgatori en el 

pas que travessa la carretera per tal que si en un futur es volgués recuperar aquest 

servei es pogués fer. Sobre el tema de l’Eix, també volen demanar si seria possible que 

l’Ajuntament participés en el disseny de la rotonda que hi haurà a l’altra banda de la 

Gavarresa amb algun motiu del poble o bé amb algun tema del poble. Finalment i sobre 

l’Eix també volen saber si en el projecte es contempla l’ampliació dels carrils que 

passen just per sota el pont de l’Eix en l’indret anomenat el torrent de la Targa ja que 

aquest tram queda molt estret i potser es podria fer alguna gestió per tal d’eixamplar-lo 

encara que no formi part de l’Eix. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, respecte a la canonada de l’aigua, respon que 

com en tots els projectes contempla els serveis que queden afectats i que ja demanarà 

informació sobre aquest punt. Pel que fa al disseny de la rotonda els recorda que 

aquesta queda dins el terme municipal de Sallent però que, tot i així, és un tema pel 

qual s’interessaran i parlaran amb l’Ajuntament de Sallent i en referència a l’ampliació 

de carretera del tram del torrent de la Targa que esmentàveu ens van reunir a tots els 

alcaldes de l’eix i ens van dir que es podien proposar totes les modificacions que 

volguéssim sempre que no afectessin econòmicament però que el tema econòmic 

estava tancat. Tot i així des de Territori i Sostenibilitat ens han assegurat que el tram 

esmentat es millorarà i que també se suavitzarà el revolt. També se’ns ha comentat el 

tema de l’alçada dels ponts de l’Eix i cal dir que un cop acabats, aquests quedaran una 

mica més alts que els actuals. Per finalitzar diu que el pont de la zona de Roqueta està 

previst acabar-lo el pròxim febrer però que dependrà una mica de la meteorologia.  

En referència al reconeixement al Dr. Garriga, els informa que l’autorització de CAT 

Salut per donar el nom d’aquest doctor al C.A.P. d’Artés va arribar ahir al registre 

d’entrades de l’Ajuntament. S’ha parlat amb la família per fer-li un reconeixement el 

pròxim dia 16, coincidint amb l’aniversari del C.A.P. Serà un acte senzill amb una 

caminada i un acte commemoratiu. 

 El regidor en Joan Babeli Shawa, sobre l’acte d’autodefensa organitzat per l’Ajuntament 

el passat dissabte 19 de novembre, diu que troben molt encertada aquesta decisió però 

demana com és que l’Ajuntament contracta personal de fora quan disposa de personal 

qualificat com la mateixa policia per a organitzar i realitzar aquest tipus de cursos, 

sobretot tenint en compte el moment de crisi actual. 



 El regidor n’Odonell Santos Ventura respon que el taller d’autodefensa que es va fer 

era gratuït i la gent que el va portar a terme també o va fer de forma gratuïta. Els 

instructors són persones del municipi i professionals en aquest tema. 

 La regidora na Josefa Montañola Cortina, respecte la televisió d’Artés, demana si s’ha 

arribat a alguna solució i si l’equip de govern els pot informar com està aquest tema. 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros contesta que ahir van tenir una reunió amb la 

xarxa local de televisions municipals. Diu que aquesta és la primera gestió que s’ha fet 

oficialment sobre aquest tema. En l’esmentada reunió els van explicar en què consistia 

adherir-se a aquesta xarxa. La setmana vinent tenen pendent una reunió de TDT però 

encara els han de concretar l’hora i també tenen pendent una altra reunió amb 

televisions privades de la comarca per tal que els aportin la seva proposta. Quan 

disposin de tota aquesta informació convocaran una reunió amb els representants dels 

grups polítics i evidentment amb els representants de TVArtés per decidir quina és la 

millor opció per a la nostra televisió. 

 El regidor en Ramon Fornell Alsina demana com estan les obres del c/ Fussimanya i 

també com s’ha informat als veïns del c/ Padró i si s’ha pensat en demanar la 

col·laboració d’algun arqueòleg atès el gran valor històric de l’indret. També demana 

com està previst solucionar els problemes de mobilitat del c/ Arquitecte Gaudí. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que tenen pendent una reunió amb els 

veïns del c/ Arquitecte Gaudí per tractar el tema de l’estacionament dels vehicles 

durant els partits de futbol. S’ha d’estudiar la mobilitat de tota aquella zona. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, sobre el tema de la pl. Padró, respon que ja 

els van presentar el projecte. També van convocar als veïns d’aquesta zona amb 

avisos penjats pel carrer i plaça Padró i rodalies. En un principi va semblar que no hi 

havia cap problema amb el projecte i més tard ens van comunicar que potser caldria 

revisar una mica més el tema de la circulació. Per això, des de l’Ajuntament s’acabarà 

de revisar aquest tema. 

Finalment comenta que el projecte ja contempla si hi hagués alguna troballa de tipus 

arqueològic. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que les obres del carrer Fussimanya ja 

han començat, tot i que la climatologia no els és massa favorable. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que “Ens agradaria saber quina és la intenció 

i els acords que ha arribat l’equip de govern respecte a la il·luminació de Nadal amb la 

U.B.A., si és que n’hi ha, i quina és la subvenció que es rep des de Diputació en aquest 

sentit i com s’utilitza.  

Per altra banda des de la C.U.P. ens agradaria proposar, si és que és possible encara,  

alguna modificació en aquest tema: 

La nostra idea és que s’engeguessin els llums tan poc com fos possible ja que, com ja 

es deia des del C.E.P. en el seu lema nadalenc de fa alguns anys “la il·luminació no fa 

el Nadal”. En tot cas si la intenció és la de fomentar el comerç de poble, que 



s’engeguessin només en horari comercial, i que per tant a partir de les 9 del vespre, no 

ens trobéssim pels carrers de la nostra vila els llums de Nadal oberts.  

Tindria per nosaltres un doble sentit, primer, de manera de celebració del Nadal i 

segon, de reafirmament de pràctiques d’estalvi energètic.” 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que per a la il·luminació nadalenca es 

va partir de la partida que hi havia pressupostada per a comerç, també s’intentarà 

obtenir per aquest tema una subvenció de Diputació com a iniciativa per a la 

dinamització comercial. Es va pactar un pressupost amb l’empresa d’uns 2000 euros 

amb l’IVA inclòs, que finalment han quedat en 1800 i escaig. Es van passar les 

diferents figures proposades per l’empresa al president de l’U.B.A. i aquest ens va 

comunicar quines eren les figures que havien escollit i són les que s’estan penjant: uns 

avets amb regals i unes estrelles. Les altres figures són propietat de l’Ajuntament. Hi ha 

menys figures que altres anys, en aquest aspecte també s’ha intentat reduir la despesa 

en l’enllumenat. Encara s’havia de parlar de l’horari de funcionament però diu que 

estan oberts a la proposta de la C.U.P. perquè, de fet, des de la regidoria d’obres i 

manteniment ja s’està intentant estalviar el màxim en il·luminació pública i per tant 

aquests dies no se serà incoherent en aquest aspecte. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas Serra els recorda que en l’última legislatura que 

van estar al govern ja van fer un horari molt reduït, tant en número de dies com en 

hores d’il·luminació nadalenca i se seguirà amb aquest criteri. Li sembla recordar que 

es tancaven a les 10 perquè hi ha botiguers que acaben a 2/4 de 9 i per aquest motiu 

es deixaran una mica més allargat. 

 La regidora na Judith Saus Moreno diu “Després que no s’aprovessin les ordenances 

fiscals i les taxes de l’any 2012, sabent que aquestes s’haurien pogut presentar i 

intentar aprovar per separat i vist que els diferents grups estàvem d’acord en la majoria 

de les taxes però no en el fons de les ordenances ni en la manera de treballar-les, des 

de la Cup creiem que l’equip de govern ha tingut mancances en les estratègies d’acord 

i sobretot manca de responsabilitat o excés d’orgull tenint en compte de la importància 

d’aquestes en el present any.  

A més a més volem fer palès l’oferiment de diàleg que hi ha hagut abans i després del 

ple d’ordenances, a l’equip de govern tenint en compte que hi ha hagut temps material 

per tornar-les a presentar en un ple extraordinari i que aquest oferiment ha estat 

denegat i no s’ha intentar arribar a cap acord amb el nostre grup municipal. 

Des de la Cup i amb la intenció d’arribar a bon port en les diferents decisions que 

prenem des de l’ajuntament proposem que a part de treballar-ho amb més temps de 

cara a l’any vinent, es tingui en compte la possibilitat d’aprovar les ordenances i taxes 

de l’any 2013 per separat. 

I per altra banda ens agradaria saber si el format que s’ha volgut tirar endavant de cara 

a l’escola de música i de l’escola bressol on hi ha una quota extra a l’AMPA per pagar 



el material, és obligatori per a totes les famílies i si es planteja fer-lo perdurar en els 

anys o és simplement temporal.     

Reiterar que es comenci a treballar de cara a l’any vinent que encara no se’ns ha 

convocat.” 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, pel que fa a les taxes i als impostos, diu que 

taxes corresponents a l’Escola de música i a l’Escola Bressol se solen aprovar durant el 

mes de juny per aplicar-les al setembre quan comença el curs, però el passat mes de 

juny encara no se sabia quina era la subvenció que atorgava la Generalitat. Vam 

proposar aprovar-les el mes d’octubre i d’aquesta manera hi havia el temps suficient 

per començar-les a aplicar el mes de gener, ja que pensaven que aplicar-les en una 

data posterior a l’1 de gener no s’entendria. És per tot això que aquest curs es passarà 

així i s’intentarà arribar a acords en temes de material fungible i inventariable amb els 

usuaris i per això es va parlar d’una quota extraordinària. També hi ha hagut un 

reajustament dels sous dels professors, tal com va demanar el grup de treball que es 

va formar per decidir quin tipus d’Escola de música es volia per Artés. Pel que fa a 

l’Escola Bressol es va parlar amb la direcció i també es van reunir amb l’A.M.P.A. 

Les quotes de material es proposarà que, com ja es fa en els altres centres, els usuaris 

les paguin directament a les A.M.P.A.’s. 

Al mateix temps se seguirà treballant perquè la gent d’Artés pugui gaudir d’algun tipus 

de beca pels seus estudis a l’Escola de música. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que van veure al diari que sortia una 

plaça de dinamitzador sociocultural i que els agradaria saber-ne el motiu.  

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que a l’actual dinamitzadora se li 

acabava ara el contracte i per part de l’Ajuntament se li va oferir la renovació però ella 

no la va acceptar. Per aquest motiu s’ha obert una convocatòria i després de rebre i 

valorar els currículums que arribin es proposarà una persona per cobrir una mitja 

jornada. Des de l’Ajuntament també es vol mirar que la persona que es contracti pugui 

cobrir la franja d’horari de dissabte a la tarda perquè si en algun moment hi ha la 

intenció d’organitzar tallers o alguna activitat en aquesta franja horària es pugui fer, es 

vol demanar flexibilitat horària a la persona que entri. 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer exposa que “Referent al tema del Casal Artesenc, 

ens agradaria saber si s’ha fet alguna reunió amb les entitats que utilitzen habitualment 

aquest edifici ja que sabem que des de fa temps que algunes d’aquestes estan 

sol·licitant al regidor de cultura una reunió per saber el futur de la seva situació i poder 

planificar així el seu futur immediat, així com la situació d’inestabilitat que demostren la 

totalitat d’aquestes entitats implicades. 

Per altra banda si es té clara la ubicació d’aquestes en el cas que es confirmi el 

tancament de l’edifici tant del casal Artesenc com del Petit casal.  



Finalment saber també si es tenen clars els passos a seguir a partir del tancament 

d’aquest edifici per tal d’aconseguir tornar a obrir-lo el més aviat possible ja que és un 

edifici emblemàtic pel poble i la cultura artesenca des de fa molts anys. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, en referència a la petició que han fet les entitats, 

parla concretament del Teatre NEI,  hi ha la intenció de fer una reunió després que els 

tècnics hagin emès un informe sobre la situació real i en quines condicions es troba 

l’edifici i després tots els grups polítics haurem de treballar per prendre una decisió 

política que decidirà què s’haurà de fer amb el Casal. A partir d’aquí es parlarà amb les 

entitats. Paral·lelament també s’està parlant amb el Bisbat de Vic per saber quines 

intencions tenen per aquest edifici. 

 El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que al finalitzar l’últim Ple va demanar 

que el Ple d’avui s’endarrerís una setmana i això hauria representat un estalvi 

econòmic per a l’Ajuntament. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es va fer un calendari anual i els va 

semblar que s’havia de respectar, el Ple extraordinari no es fa per cobrar diners. 

Afegeix que en el proper ple ordinari es presentarà la proposta que els plens 

extraordinaris no siguin retribuïts.  

 La regidora n’Anna Ginesta Franquesa explica que el 18 de desembre hi ha la Marató 

de TV3, la qual aquest any arriba a la 20a edició. Aquesta edició tractarà el tema de la 

regeneració i transplantaments d’òrgans i teixits i que, a iniciativa  de l’I.E.S. Miquel 

Bosch i Jover, l’Ajuntament d’Artés hi participarà. L’I.E.S. ha organitzat per a la 

setmana del 21 al 25 de novembre una caminada per un circuit marcat d’un hora, és 

voluntari i lliure, i es proposa la donació d’un euro. També s’està parlant amb les 

escoles Vedruna i Dr. Ferrer per si volen organitzar o fer alguna cosa semblant. Des de 

l’Ajuntament volem mirar que, durant el cap de setmana, aquest circuit segueixi marcat 

i obert a tota la població i per aquest motiu es buscarà un punt d’inscripció amb unes 

guardioles per fer la donació. 

 

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

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

Certifico. 
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