
 

 

 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 16 DE MAIG DE 2011 

 

A la Vila d'Artés, el dia setze de maig de dos mil onze, essent les vint-i-una hores i quinze 

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 i en Domènec Baró i Bach i els regidors/es en Ramon Martínez i Pareja, Na Montserrat 

Morell i Fonts, 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.  

A l’inici de la sessió no ha arribat el senyor Enric Fonts i Illa. 

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 CONVENI COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 

AJUNTAMENT D’ARTÉS PEL SUPORT I LA REDACCIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ 

MUNICIPAL PER INUNDACIONS 

 

Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 

el Consell Comarcal del Bages per donar suport en matèria de protecció civil als municipis, el 

qual ha estat aprovat pel president del Consell Comarcal del Bages el dia 3 de maig de 2011 i 

trobat conforme. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de protecció civil. 

El Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar el “Conveni que té com a objectiu definir la relació de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments d’Artés, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 

Moià, Monistrol de Montserrat, Mura, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, 

Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages i Sant Salvador de Guardiola per dur a terme la 

redacció del Pla d’Actuació Municipal per inundacions”. 

Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de l’anterior conveni. 



Tercer.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 

 

 

RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

DE LA  GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ, MANTENIMENT, 

CONSERVACIÓ I OPERACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS A 

LA CARRETERA B-430 

 

Seguidament es dóna compte del Decret de data 27 d’abril de 2011 que diu el següent: 

“Vista la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Artés i el Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya per a la 

inclusió del Polígon d’Activitat Econòmica d’Artés al projecte banda ampla industrial i trobada 

conforme, aquesta Alcaldia 

RESOL: 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Artés i el Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya per a la 

inclusió del Polígon d’Activitat Econòmica d’Artés al projecte banda ampla industrial. 

Segon.- Traslladar aquest Decret al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

informació de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al primer Ple que se celebri per a la seva 

ratificació.” 

El Ple, per unanimitat, va ratificar l’anterior Decret. 

 

 

APROVACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A 

L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMARCA DEL BAGES 

 

Vist el protocol d’actuació del servei d’atenció domiciliària a l’àrea bàsica dels Serveis Socials 

de la comarca del Bages tramès per l’Àrea de serveis socials bàsics i dona del Consell 

Comarcal del Bages i trobat conforme. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Sanitat i Benestar Social, el Ple, per 

unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar el protocol d’actuació del servei d’atenció domiciliària a l’àrea bàsica de 

serveis socials de la comarca del Bages tramesa pel Consell Comarcal del Bages. 

Segon.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Bages. 

 

 

RATIFICACIÓ DECRET PRÒRROGA CONTRACTE AMB SOREA 

 

Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcalde de dia 25 de març de 2011: 

“Vist el contracte subscrit el 27 de març de 2001 entre aquest Ajuntament i SOREA, 

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A., en virtut del qual es 



modifica el contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable d’Artés, subscrit el 27 

de setembre de 1988, prorrogant la seva vigència fins l’1 d’abril de 2010. 

Vist l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia 22 d’abril de 2010, en virtut del qual s’acorda 

prorrogar un any la vigència del contracte i que l’esmentada pròrroga finalitza l’1 d’abril de 

2011. 

Atès que en aquests moments s’ha d’iniciar l’expedient de contractació per a la licitació de la 

gestió del servei municipal d’aigua potable d’Artés i que al tractar-se d’un servei bàsic essencial 

no pot interrompre’s la gestió del mateix; i vist el que disposen els articles 157 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, l’article 153 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 

Locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i la disposició transitòria primera de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i per raó d’interès públic. 

Aquesta Alcaldia resol: 

Primer. Prorrogar el contracte subscrit el 27 de març de 2001 entre aquest Ajuntament i Sorea, 

Sociedad Regional de Abastacimientos de Aguas, S.A. per a la gestió del servei municipal 

d’aigua potable d’Artés, amb efectes des de l’1 d’abril de 2011 fins que s’adjudiqui el nou 

contracte de gestió del servei municipal d’aigua d’Artés. 

Segon. Notificar el present Decret a Sorea, Sociedad Regional de Abastacimientos de Aguas, 

S.A. 

Tercer. Del present Decret se’n donarà compte al primer Ple que se celebri per a la seva 

ratificació.” 

El Ple, per unanimitat, va ratificar l’anterior Decret. 

 

 

RATIFICACIÓ DECRET PRÒRROGA CONTRACTE AMB TRANSVINYOTS 

 

Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcaldia del 25 de març de 2011: 

“Vist que el contracte subscrit el 30 de març de 2004 entre aquest Ajuntament i l’empresa 

TRANSVINYOTS SRL per la contractació del servei de recollida de residus sòlids urbans i el 

seu transport al centre de tractament finalitzarà el proper 1 d’abril de 2011. 

Atès que cal iniciar l’expedient de contractació per a la licitació de la gestió del servei de 

recollida de residus sòlids urbans i el seu transport al centre de tractament i que al tractar-se 

d’un servei bàsic essencial no pot interrompre’s la gestió del mateix i vist el que disposen els 

articles 157 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’article 153 del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i la disposició 

transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i per raó 

d’interès públic, aquesta Alcaldia  

RESOL: 

Primer. Prorrogar el contracte subscrit el 30 de març de 2004 entre aquest Ajuntament i 

l’empresa TRANSVINYOTS SRL per a la gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans 

i el seu transport al centre de tractament, amb efectes des de l’1 d’abril de 2011 fins que 



s’adjudiqui el contracte de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans i el seu 

transport al centre de tractament. 

Segon. Notificar el present Decret a TRANSVINYOTS SRL 

Tercer. Del present Decret se’n donarà compte al primer Ple que se celebri per a la seva 

ratificació.” 

El Ple, per unanimitat, va ratificar l’anterior Decret. 

 

 

Seguidament s’incorpora al Ple el tinent d’alcalde n’Enric Fonts i Illa 

 

RATIFICACIÓ DECRET PRÒRROGA CONTRACTE AMB  URBASER 

 

Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcaldia del 5 de maig de 2011: 

“Vist que el contracte subscrit el 12 de juliol de 2004 entre aquest Ajuntament i l’empresa 

URBASER SA per la contractació del servei de neteja de la via pública d’Artés finalitzarà el 

proper 12 de juliol de 2011. 

Atès que cal iniciar l’expedient de contractació per a la licitació de la gestió del servei de neteja 

de la via pública d’Artés i que al tractar-se d’un servei bàsic essencial no pot interrompre’s la 

gestió del mateix i vist el que disposen els articles 157 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 

de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, l’article 153 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat pel 

Decret 179/1995 de 13 de juny i la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic i per raó d’interès públic, aquesta Alcaldia  

RESOL: 

Primer. Prorrogar el contracte subscrit el  12 de juliol de 2004 entre aquest Ajuntament i 

l’empresa  URBASER SA per a la gestió del servei de neteja de la via pública d’Artés, amb 

efectes des del 12 de juliol de 2011 fins que s’adjudiqui el contracte de gestió del servei de 

neteja de la via pública d’Artés. 

Segon. Notificar el present Decret a URBASER SA. 

Tercer. Del present Decret se’n donarà compte al primer Ple que se celebri per a la seva 

ratificació.” 

.El Ple, per unanimitat, va ratificar l’anterior Decret. 

 

 

RECONEIXEMENT  DR. AGUSTÍ GARRIGA 

 

 L’Alcalde en Damià Casas i Herms diu que tal com van demanar en el Ple passat s’ha 

consultat a l’ICSS sobre la possibilitat de canviar el nom del CAP Artés pel de Dr. 

Agustí Garriga, però no tindrem la seva resposta fins d’aquí tres o quatre dies. Per 

aquest motiu demanem que es deixi la proposta sobre la taula a l’espera de la resposta 

del responsable de l’ICSS. 

El Ple, per unanimitat, va acordar deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 



 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ CATÀLEG POLICIA LOCAL 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per la Comissió de Governació que 

diu el següent: 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ CATÀLEG LLOCS DE TREBALL DE CAPORAL I 

D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL D’ARTÉS 

Efectuada la valoració dels llocs de treball de caporal de la policia local i agents de la policia 

local de l’Ajuntament d’Artés, d’acord amb l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, el 

regidor de Governació proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la modificació del catàleg 

de llocs de treball de caporal i d’agent de la policia local d’Artés amb expressió del nivell de 

complement de destí i de la quantia del complement específic en aplicació d’allò que estableix 

els articles 26 i següents del Decret 214/1990 dels esmentats llocs de treball (caporal grup C2 

nivell 18 i agent de policia local grup C2 nivell 15) i proposa l’aprovació de les variables dels 

factors de dedicació revisats que es detallen a continuació, amb efectes des de l’1 de 

juliol de 2011: 

Caporal de policia local    Mensualitat  

Complement de destí     nivell 18   

Complement específic     850,00 €     

Factors dedicacions     596,92 €   (1)    

Responsabilitat comandament    425,00 €   (1) 

 

(1) Formen part del complement específic 

 

Agent de policia local     Mensualitat  

Complement de destí    nivell 15 

Complement específic     500,75 €    

Complement dedicació:      435,79 €  (1)  

Canvi de torn    63,12 €         

Dissabtes    20,01 €        

Diumenges i festius    35,02 €         

Nocturnitat    79,67 €        

Ampliació dedicació 115,00 €      

Disponibilitat  122,97 €   

(1) Forma part del complement específic” 

 

Seguidament se sotmet a votació l’aprovació l’anterior 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, en Josep M. 

Camprubí i Salvó i Ramon Martínez i Pareja. 

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. 



 

 

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. 18 i els Decrets que van fins el 30 de gener de 2011. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa demana pel Decret pel qual s’aprova una 

despesa de 6668,23 € en treballs de jardineria al cementiri municipal, també hi ha un 

Decret aprovant una despesa de 7286,50 € que corresponen a uns treballs a la Font 

del Colomer i un Decret que fa referència a la despesa del trasllat de les runes del 

cementiri que corresponen a l’asfalt del Ps. Diagonal.  

Finalment també demana per la factura de Futura Local de 1886,00 € i que correspon a 

tallers per a l’elaboració del reglament de participació. 

 El regidor Domènec Baró i Bach aclareix que les restes de formigó i quitrà que es van 

treure del cementiri eren nostres.  Primer de tot es van haver de triturar i la runa que hi 

havia darrere el cementiri no era del passeig sinó de petites obres que fa la brigada. 

 La regidora na Monserrat Morell i Fonts diu que la factura de Futura Local engloba tots 

els tallers de participació que es van fer i fins i tots els de les escoles i els treballs 

“preliminars”.  

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa diu que segons el parer els treballs de jardineria 

del cementiri ja haurien d’anar inclosos en el manteniment i també demana si per 

aquells treballs es va fer una adjudicació directa. A la qual cosa la Secretària respon 

afirmativament. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra els recorda que encara no els han fet arribar 

l’estat de comptes del cementiri, per saber quant costa el seu manteniment i quant 

s’ingressa en taxes. La jardineria suposem que deu ser extra i deu anar a part del 

manteniment. Caldria veure a quins conceptes concrets es refereix la factura. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí respon que aquestes despeses fan referència a 

treballs extraordinaris del cementiri i que el mateix passa amb la factura de la Font del 

Colomer, la qual a més correspon a una subvenció de la Diputació. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

 La regidora n’Àngels Crusellas i Serra manifesta que com ja s’havia dit en altres 

edicions, el dia la Fira, al passeig, no s’hi havia de posar res que no fossin expositors. 

En canvi es va posar la parada de CiU just al mig dels expositors, a la cantonada del 

passeig Diagonal amb el carrer Balmes. Afegir que un altre grup que també es 

presenta a les eleccions municipals també van col·locar un estand al carrer Balmes, tal 

com ja s’havia quedat i que en canvi CiU va col·locar-se al mig dels expositors. 

 La regidora na Carme Vila i Biosca, dóna lectura al següent escrit: 



“Arribem al final de la legislatura amb la satisfacció que ens dóna haver gestionat 4 

anys difícils de crisi... amb esforç, amb dedicació, amb responsabilitat, fent realitat més 

d'un 80% del programa presentat ara fa 4 anys, i deixant de realitzar alguns projectes, 

bàsicament, per coherència amb la situació econòmica del moment.  

Hem aconseguit mantenir un resultat pressupostari ajustat positiu any rere any, a pesar 

d'haver minvat els ingressos per ICIO en més d'1,6 milions i sent capaços d'equilibrar la 

manca d'ingressos sense asfixiar fiscalment el poble, amb imaginació, buscant 

subvencions per tot arreu i controlant la despesa, fent-la més transparent a nivell 

pressupostari i cercant una estructura de costos fixos assumible. 

I tot i així hem estat capaços de mantenir tots els serveis  i fins i tot millorar-ne alguns. 

Artés és ara un poble més nét, més endreçat, més segur, amb més facilitat 

d'aparcament. més sostenible. S'ha fet el manteniment dels nostres equipaments i 

infraestructures d'acord a les nostres possibilitats, ni més ni menys. La pràctica de 

diferents esports s'ha potenciat com mai, obrint cada cop més el ventall de possibilitats 

esportives, i millorant significativament les instal·lacions disponibles. 

L'ajuntament ha donat suport, tot i el moment, a les entitats esportives i culturals i 

també s’ha impulsat l’inventari de l’arxiu municipal. De la mateixa manera s'ha potenciat 

la formació en diferents àmbits i s'ha mantingut tant la programació cultural, com les 

festes tradicionals de la nostra vila, incrementant l’afluència de participants i visitants en 

totes elles. 

Hem promocionat el nostre poble per intentar ajudar el nostre comerç i la nostra 

indústria , i en breu la fibra òptica serà una realitat. En l’àmbit de les noves tecnologies 

s’ha creat una nova pàgina web municipal i s’ha tramitat l’alta de l’administració oberta. 

Hem aprofitat aportacions dels altres grups polítics i també n’hem desestimat d'altres. 

Com és lògic, cada formació i fins i tot cada individu pot tenir opinions diferents, i 

agraïm les aportacions constructives i respectuoses rebudes aquests 4 anys així com 

lamentem que, a vegades, no s’hagi entès que en desestiméssim d’altres senzillament 

perquè no hi estàvem d’acord.  

Deixem un ajuntament amb un baix endeutament i una estructura pressupostària 

equilibrada. Hem pres decisions populars i d'altres no tant, però amb el convenciment 

en tot moment que eren el millor per al nostre poble i per al futur dels nostres fills. 

Evidentment, ens haurem equivocat en més d'una ocasió però també creiem que els 

encerts han estat molt més nombrosos. 

Som un equip que ha hagut de fer renúncies tant en l'àmbit personal com en el 

professional  per dedicar un temps de la seva vida al seu poble i per obtenir com a 

única recompensa la satisfacció d'haver pogut aportar el seu petit gra de sorra a la 

construcció d'un Artés millor.  

Finalment, en nom de l'equip de govern volem agrair  al nostre alcalde, a en Damià 

Casas, l'haver confiat en tots nosaltres per compartir amb ell la responsabilitat de 

conduir el nostre poble cap a un futur millor. Moltes gràcies alcalde.” 

 Seguidament, l’Alcalde dóna lectura a l’escrit que diu el següent: 

“En aquest Ple, que per a mi és l’últim com Alcalde i també és l’últim d’aquesta 

legislatura, personalment voldria manifestar el meu agraïment a tots els que formeu 



part d’aquest consistori, per la bona entesa, pel respecte i la bona predisposició i 

suport, sempre que ha convingut. 

Lògicament, com a persones no tenim, a vegades, la mateixa manera de pensar i de 

veure les coses. A vegades les directrius dels corresponents grups polítics ens poden 

fer desviar del que humanament i com a veïns faríem. Tot i així, tots hem tingut sempre 

ganes i la voluntat de tirar endavant el dia a dia complint amb els nostres compromisos 

i projectes. Som conscients que tot s’ha complicat i que costa molt d’avançar. Durant 

els darrers anys ha canviat tot molt, tot és molt diferent i, a vegades, la manca d’agilitat 

fa que arribin els temes a última hora i per aquest motiu a vegades no tenim tot el 

temps que voldríem per debatre, per obtenir un bon concert. No obstant això, s’han 

acceptat i s’han resolt temes amb bona predisposició i sempre per decisions importants 

i millores per a Artés. 

També he d’agrair la paciència del Sr. Interventor l’Albert i de la Sra. Secretària la 

Montserrat, que ens han aclarit els dubtes, ens han aconsellat i orientat, i més avui dia 

tal com van les coses a nivell jurídic! 

Després d’expressar a tots el meu agraïment, us desitjo que tingueu molta sort i que els 

que continueu tingueu un bon encert amb les decisions que prengueu i també vull 

donar-vos un consell d’amic: que per sobre de tot tingueu i pugueu donar un bon 

exemple de consens, bona relació i entesa. Espero que sigui així pel bé del nostre 

poble. 

Moltes gràcies a tots i de cor us desitjo molta sort!” 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que discrepa amb l’escrit de la regidora 

na Carme Vila en diversos punts. El primer és el que parla de transparència, ja que el 

seu grup, el qual representa una part del poble, no ho veu així perquè considera que no 

ni ha hagut de transperència, tot i que el senyor Damià ha reconegut que, a vegades, la 

causa ha sigut que s’ha hagut de córrer i que per això els temes estaven poc preparats 

per l’equip de govern. 

També vull deixar constància que, tot i estar en època de crisi, aquests dos últims anys 

hi ha hagut aportacions importants de l’estat, l’import de les quals superen en escreix el 

que podrien ser les entrades de l’ICIO. 

Per part del nostre grup, sempre que se’ns ha convocat, hem intentat fer aportacions en 

positiu. Creiem que les nostre aportacions a les comissions informatives sempre han 

sigut en positiu, però del que sí que ens hem queixat sempre és que no ens heu 

convidat a moltes convocatòries per parlar amb temps dels diferents temes. 

Pel que fa a l’estructura econòmica, des de sempre, ha sigut la mateixa en aquest 

Ajuntament. Els resultats econòmics així ho demostren, per tant no és un “fet” específic 

d’aquesta legislatura. 

Quant a les renúncies personals i professionals són inherents al càrrec i per tant ja s’hi 

ha de comptar. 

M’ha sorprès que diguéssiu que les promeses electorals assolides eren del 80%, jo no 

ho he comptat però no es correspon al % que havia comptat una revista local i que era 

més baix. 



Seguidament desitjar al sr. Alcalde que pugui gaudir plenament de la seva nova vida 

sense atribucions oficials. 

El nostre grup creu que aquesta no ha estat una legislatura massa agradable. Ha estat 

una legislatura on no se’ns ha respectat com a grup, com a grup que representa una 

part del poble. 

Finalment, volem donar-te les gràcies pel que ens has deixat fer en altres legislatures. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa diu que pel que fa al primer escrit no ho hi poden 

estar d’acord en tot, que cadascú es mira les coses de la seva manera. 

Pel que fa al Damià, com a company, després de treball junts durant molts anys, ha 

estat una bona persona. 

Ell també sap que sempre que ens ho ha demanat, hem intentat col·laborar. 

Pel que fa al discurs de la regidora, el qualificaria de poc transparent  i voldria ressaltar 

la manca de respecte que l’oposició ha tingut vers nosaltres en algunes ocasions. 

Pel que fa a la crisis, l’estem patint tots i hem de ser conscients que hem de fer-li front 

tal com és. 

Aquesta crisi només s’ha tingut en compte en algunes coses, però impostos importants 

com l’IBI s’ha apujat cada any. 

També és cert que us han arribat aportacions de l’Estat per portar a terme diferents 

actuacions. 

En referència a l’IBI, el nostre grup, cada cop que s’han hagut d’aprovar les 

ordenances, heu anat apujant, encara que fos de manera molt petita, el coeficient que 

afectava a solars i patis. Aquest augment ha representat un 7% més que ha hagut 

d’assumir el ciutadà. 

Dubtem molt que la frase d’Artés més net sigui certa, ja que a la premsa van sortir 

algunes imatges del municipi com el poble més deixat de la comarca. 

En relació al suport a les entitats del municipi, crec que és el nostre deure, com també 

va ser el nostre quan estàvem a l’equip de govern. 

En el tema de les Festes, creiem que la Fira no es pot continuar fent com fins ara, sinó 

que cal millorar-la. 

Pel que fa a la pàgina web, també en discrepo, perquè a una pàgina web se li ha de 

donar menjar cada dia, o cada setmana i no hi constem els regidors de l’oposició, tal 

com ja us vaig dir en l’últim Ple. 

De polítiques constructives, potser sí, però sempre hem pensat en el bé del nostre 

poble, en tot cas seria més encertat parlar d’una manera de fer les coses diferent. 

Pel que fa a les renúncies, tothom ja sap què fa i què significa entrar en un Ajuntament. 

Un Artés millor? Vull posar-hi un interrogant perquè considero que tots volem que Artés 

millori. 

El nostre grup, sempre que se’ns ha demanat, hem participat i col·laborat per estar a 

l’alçada de la situació i aportar coses, tot i que no n’hem pogut aportar gaires perquè 

ens heu convocat a poques reunions informatives de les diferents àrees i ens ha donat 

la sensació que ha estat un Ajuntament de tres persones. 

 L’Alcalde en Damià Casas i Herms agraeix el reconeixement i explica que moltes 

vegades la urgència ha vingut per aprovar projectes per a les convocatòries FEOS. 



Finalment, de cara la pròxima legislatura demanaria sobretot consens entre tots els 

grups polítics. 

 El regidor en Ramon Martínez Pareja respon que, entre els anys 2007 i 2011, 

l’increment de l’IBI  és el mateix que el que es va fer entre els anys 2003 i 2007, època 

en què els ingressos eren molt millors. 

El FEDER i el FEOS ens han deixat diners per fer obres, però això no ajuda a pagar 

despeses del dia a dia. Ens ha ajudat a invertir més però no en l’estructura. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas diu que això és evident,  però que també cal veure 

com han baixat els romanents.  També afegeix que en la legislatura passada es va fer 

una revisió del cadastre i això per si sol ja implicava més augment. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa manifesta que l’any 2004 i per deu anys es va 

fer la revisió del cadastre i que si no es modifica el coeficient, automàticament s’apuja 

un 10% i que, des que va començar la crisi, els valors dels habitatges i solars ha baixat 

i és per això que el Grup Unitari s’ha fet sentir en els plens d’aprovació de les 

ordenances 2009 i 2010. Afegeix que el regidor deu tenir la butxaca més grassa que 

altres, per defensar-ho tan aferrissadament. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i 

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

Certifico. 

 


