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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 21 DE JULIOL DE 2011 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-u de juliol 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 

 

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

esmena. 

 

APROVACIÓ ACORD FESTES LOCALS ANY 2012 

 

Vist el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, pel qual es regulen les 

jornades, hores extraordinàries i descans, la Comissió informativa de serveis a les persones  

proposa al Ple Corporatiu l’aprovació de les festes locals per a l’any 2012 i determinar els dies 

3 i 4 de setembre de 2012 com a les dues festes de caràcter local d’Artés. 

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

 



 

APROVACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ 

 

A continuació es dóna lectura al Dictamen presentat per la Comissió Informativa del Territori: 

Vist l’escrit registre d’entrada 2230/11, de data 27 de juny de 2011, presentat pel Director 

general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya en el qual ens comunica que per a 

prosseguir la tramitació de l’expedient de delimitació del nostre municipi amb els municipis 

limítrofs en el marc de l’elaboració del mapa Municipal de Catalunya cal ratificar o designar de 

nou els representants de la comissió municipal de delimitació. 

Aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Aprovar la composició de la Comissió Municipal de delimitació la qual estarà integrada 

pels següents representants: 

 En Josep Candàliga i Freixa, Alcalde 

 Na Maria Pilar Valiente i Ballesteros, regidora 

 Na Maria Àngels Crusellas i Serra, regidora 

 En Pere Pajerols i Casas, arquitecte municipal 

 Na Montserrat Bach i Pujol, secretària de la corporació 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 

de Catalunya. 

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

 

APROVACIÓ INICIAL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL D’EMERGÈNCIES PER INCENDIS 

FORESTALS D’ARTÉS 

 

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’Emergències per 

Incendis Forestals d’Artés (Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals). 

Atès que per mitjà de resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre es va atorgar un ajut a 

l’ajuntament  d’Artés per a la redacció del Pla de Protecció Civil d’Emergències per Incendis 

Forestals d’Artés (Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals) per un import de 1.255,00 €. 

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’Emergències per Incendis 

Forestals d’Artés (Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals) 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’Emergències per Incendis Forestals d’Artés 

(Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals) als efectes d’instar la seva homologació per a 

la Comissió de Protecció Civil  de Catalunya .” 

 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup votarà afirmativament 

perquè ja s’havia iniciat en l’anterior legislatura. 

 

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

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/11 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals 

que diu el següent: 

 

“Dictamen 

Relatiu a l’exp 5/11 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 11 de juliol de 2011. 

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

ACORDS 

http://www.artes.cat/


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 31.486,46 euros. 

SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 5/2011, 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 

241 13101 Personal laboral eventual 860,00 

491 22109 Material fungible RTVA 500,00 

491 62300 Equips RTVA 600,00 

912 10100 Retribucions personal directiu 3.858,96 

    TOTAL           5.818,96 Eur  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

165 21300 Manteniment enllumenat 2.000,00 

330 62502 Material inventariable biblioteca 500,00 

330 63216 Remodelació cal Sitges 21.200,00 

340 62300 Maquinaria i instal.lacions 750,00 

912 16000 Seguretat social 1.217,50 

TOTAL      25.667,50  Eur 

FINANÇAMENT 

BAIXA CRÈDITS DESPESES 

162 22710 Recollida escombraries 18.410,00 

163 22700 Neteja viaria 8.000,00 

912 23300 Altres indemnitzacions 5.076,46 

       TOTAL   31.486,46 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.” 

 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup s’abstindrà. Tot i que troben 

correctes gairebé tots els conceptes, n’hi ha un amb el qual no hi estan d’acord i és el 

de la seguretat social que deu ser fruit de la contractació del càrrec de confiança, així 

com les retribucions al personal directiu. 

 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que sí, que fa referència al tècnic de 

suport a les regidories. 

 

Se sotmet a votació l’anterior Dictamen: 



Resultat: Voten afirmativament: en Josep Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, 

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

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

En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en 

Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, per majoria queda aprovada l’anterior 

proposta. 

 

 

APROVACIÓ RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS MEMBRES 

CORPORACIÓ 

 

A continuació es dóna compte del següent Dictamen: 

Un cop constituït el nou Ajuntament, resultant de les Eleccions Locals celebrades el dia 22 de 

maig d’enguany, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels 

membres polítics d’aquesta Corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions. 

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 151 de la Llei 8/87, de 

15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 13 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de 

percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de 

dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions 

que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a 

les sessions dels òrgans col.legiats dels quals en formen part. 

Atès el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, 

de 21 d’abril, en virtut de la qual el Ple de la Corporació, amb càrrec al pressupost de la 

mateixa, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un 

component fix, idèntic per a tots els grups i un altre  variable en funció del nombre de membres 

de cadascun d’ells. 

Per tot això, la Comissió de serveis generals proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 

següents acords: 

Primer.- Establir que exercirà el seu càrrec  en règim de dedicació parcial, amb una dedicació  

del 75  per 100 de la jornada,  l’Alcalde  senyor  Josep Candàliga i Freixa. 

Segon.- Establir a favor de  l’Alcalde  senyor Josep Candàliga i Freixa  la següent retribució  

anual  bruta :  25.286,23  euros  i donar-lo d’alta al  règim general de  la Seguretat Social amb 

efectes del dia 1 de juliol de 2011. 

Tercer.- Establir que exercirà el seu càrrec  en règim de dedicació parcial, amb una dedicació  

del 33 per 100 de la jornada,  la  segona  Tinent d’Alcalde  senyora M. Pilar Valiente i 

Ballesteros. 



Quart.- Establir a favor de la segona Tinent d’Alcalde  senyora M. Pilar Valiente  i Ballesteros  

la següent retribució  anual  bruta :  11.950,43  euros . 

Les percepcions  d’aquesta retribució  resta subjecta  a les limitacions especificades a l’article 

75  de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril ,  reguladora de les Bases de  Règim Local , en concordança 

amb el que disposa  la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 

servei de l’Administració Pública. 

Qualsevol regidor/a pot renunciar al règim de retribucions canviant el sistema de percepcions 

per assistències. 

Cinquè.- Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, a favor dels membres de la 

Corporació el règim d’indemnitzacions següent: 

-Indemnitzacions assistència Plens: 62,72 euros per sessió 

-Indemnitzacions assistència Comissions Informatives: 62,72 euros per sessió 

Els membres de la Corporació, tot i que podran assistir a diferents Comissions informatives el 

mateix dia, només podran cobrar l’assistència a una d’elles. 

-Indemnitzacions assistència Juntes de Govern Local: 102,90 euros per sessió 

Sisè.- Assignar dins el pressupost de 2011 les següents quantitats: 

Per a grup polític: 220,00 euros anuals 

Per a regidor/a: 176,40 euros anuals 

 

 La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que “atesa la situació de 

desgavell en què es troba la gestió municipal, quelcom “normal “després que CIU hagi  

passat pel govern implica la necessitat que l’actual equip de govern s'hagi de posar a 

treballar, sobretot en aquests primers mesos amb una dedicació extra,  no només de 

gestió del dia a dia sinó d’endreça de papers, carpetes i armaris. Ha estat vergonyós 

comprovar com regidors del passat govern tenien muntanyes de correspondència 

sense obrir , carpetes que varem deixar en el traspàs del 2007 encara intactes i sense 

un treball de substitució amb la documentació de la legislatura . Igualment també la 

negativa de traspàs d’algun regidor fins a tenir un espai adequat per tal de poder tenir 

ubicada la seva zona de treball.  

 Malgrat aquest situació la nostra responsabilitat i compromís ens fan presentar una 

proposta austera, però realista amb la situació que hem dit.  

 Hem buscat l'equilibri per  tal que l'Ajuntament quedi atès pels regidors i l'Alcalde en 

franges de matí i tarda. També hem considerat que el fet de la necessitat que hi hagi 

regidors que han de partir la seva jornada de treball amb la dedicació a l'ajuntament, 

això no suposés uns pèrdua de qualitat de vida d'aquests i alhora no suposés un 

increment de despesa ( és per això que només un dels regidors té una dedicació del 

33% ). 

 Alhora i per tot el que s’ha dit anteriorment, proposem la creació de la figura del tècnic 

de suport a les regidories. Concretament proposem 1600 hores anuals de dedicació 

amb la funció principal d'assumir tasques de govern. 



 Hem tingut en compte la situació de crisi general i hem valorat totes les possibilitats, 

això en definitiva ens ha dut a presentar la proposta que avui intentem tirar endavant: 

 La retribució de l’actual Alcalde es redueix un 5% de la que hi havia fins ara, les 

indemnitzacions a Ple i Comissió informativa es redueixen en un 20%, les Juntes de 

govern es mantenen però eliminem les Juntes de coordinació. Les indemnitzacions als 

grups també es redueixen un 10%.  

Les indemnitzacions de l’actual equip queden per sota de les que rebien els 8 electes 

de CIU en la passada legislatura: 

- Els actuals tinents alcaldes cobren 537,04€, quan en la passada legislatura rebien 

594,12€ i els regidors al govern  malgrat ser molt conscients que ens espera un 

treball dur i constant alguns dels regidors de CIU van arribar a cobrar  

 

 Evidentment els números no són tot el satisfactoris que la situació de crisi general, i 

l'Ajuntament en particular requeririen, però creiem que són els números ajustats per 

aquesta nova situació. 

 Pels companys de la CUP, que van manifestar que el seu vot seria abstenció o en 

contra perquè hi havia una puja en la partida de les indemnitzacions i ells 

argumentaven que no podien votar afirmativament, dir-los-hi que no es quedin només 

amb les xifres, en aquesta nova etapa no ens podem permetre regidors permanentment 

desapareguts, ni que estudis, projectes... entre d'altres segueixin agafant pols en lleixes 

i calaixos de l'ajuntament. Així mateix la necessitat de reprendre aquells temes històrics 

que lluny de solucionar-se es podreixen en les dependències municipals, per falta de 

valentia per afrontar-los. 

       És per això que aquest proposta ens sembla digna i equitativa, entre els regidors i les          

       responsabilitats assumides.  

És per això que us demanem que no us quedeu en una oposició ideològica i ajudeu a 

iniciar el nou projecte, no serà amb el 3% de les indemnitzacions del electes que es 

sanejaran els comptes municipals, serà amb una altra manera de fer política que ho 

podrem aconseguir; i si tot el problema és, que s'ha de rebaixar la xifra, no us quedeu 

en una posició hipòcrita, i agafeu responsabilitat de govern, assumint les regidories, en 

tant que també sou coopartíceps del canvi, sent així, colze a colze, 8 regidors, 

d’aquesta manera sí que podrien presentar-se uns números rebaixats, però això és a 

les vostres mans. 

Per als representants de CIU que ara es “rasgan las vestiduras” i s’escandalitzen per 

aquest augment de la partida i diuen que l'equip de govern s'apuja els sous, els hi diem 

que vista la dedicació  demostrada pel seu equip de govern en la passada legislatura, 

evidentment com la majoria d'artesencs pensem que ha estat molt lluny de ser 

modèlica, el protagonisme excessiu d'algun regidor, amb la deserció d'altres en les 

funcions del càrrec, han fet d'aquesta etapa una etapa sense prioritat, sense treball 

d’equip, sense continuïtat en el  treball, sense planificació en les diferents àrees, i el 



què és més greu excloent amb els ciutadans i les ciutadanes pecant de clientelisme 

polític.  I evidentment amb un desgavell econòmic que es reflecteix amb el fet d'haver 

en el calaix municipal un conjunt de factures pendent de pagament que puja a 

540.000€ (despeses que l'ajuntament a data d'avui no pot cobrir). Vostès que deixen 

aquest de calaix critiqueu que hi hagi un augment del 3% de la partida de retribucions? 

Si aquesta puja ha d'evitar haver de tenir una política d'hisenda d'haver d'hipotecar-nos 

novament per poder cobrir despesa (per manca de control en cadascuna de les 

partides que tenen assignades les diferents regidories)  com a ha estat el cas de la 

legislatura governada per vostès, és i serà la millor opció de govern.” 

 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup no tenia intenció de 

parlar de números però davant dels que ens heu exposat vosaltres, volem dir que 

aquests es poden agafar sempre en un sentit o bé en un altre en funció de la 

conveniència. Per això volem constatar dues coses: 

- Volem dir que l’Equip de govern ha vist augmentat el seu sou, ja que en aquest cas 

tots els regidors són Tinents Alcalde respecte l’anterior Ajuntament. 

- Considerem que aquesta votació és una de les més transcendentals de la 

legislatura de cara al ciutadà, ja que marquen els sous i les retribucions que 

percebem els regidors i evidentment també el sou de l’Alcalde.  

En un moment de crisi com l’actual, el nostre grup defensa aplicar austeritat en les 

retribucions i les dietes dels càrrecs electes. Segurament durant la legislatura s’hauran 

d’aplicar encara algunes mesures més.  

La proposta que es porta a votació és molt diferent dels primers comentaris, així com 

de la proposta que se’ns va presentar la setmana passada a la Comissió Informativa i 

que, segons la notificació d’ahir de la secretaria de l’Ajuntament, es va modificar  a la 

baixa. 

Volem agrair aquest esforç fet per l’Equip de govern i que hagin fet cas a l’oposició, 

però tot i així el nostre grup no hi podrà donar suport pels següents fets: 

- Primer de tot per la creació d’un càrrec de confiança, un fet sense precedents a la 

nostra població i que creiem que en aquests temps és menys justificada que mai. 

Ho diem per l’experiència del nostre grup i perquè creiem que l’actual plantilla de 

l’Ajuntament és suficient per a desenvolupar aquestes tasques. 

- L’altre motiu és la no disposició de jornada completa de l’Alcalde, ja que aquest fet 

el veiem negatiu pel correcte funcionament del consistori. Som del parer que si és 

la legislatura amb menys regidors al govern serà necessari que l’Alcalde cobreixi 

aquestes mancances amb la figura de l’Alcalde. 

El nostre vot serà en contra tot i que ja preveiem que no tindreu problemes per a la 

seva aprovació. Ens sembla deduir que la baixa dels sous no són fruit només de la 

nostra oposició sinó també de les negociacions amb l’altre grup que també és a 

l’oposició. 



El nostre grup resta obert al diàleg per a qualsevol tema però no renunciem a deixar 

sentir el nostre desacord al Ple en les coses que no estem d’acord. 

 

 El regidor en Manel Parreño i Jiménez aclareix que els números sempre es poden 

agafar de la manera que es vol. En la legislatura passada hi havia set regidors en 

l’equip de govern, deixant a part el sou de l’Alcalde, i van cobrar 41.519 euros, la qual 

cosa suposa la mitjana de 5.931 euros per regidor. En canvi, en el govern actual, 

excloent els regidors que tenen un sou, passaran a cobrar 19.883 euros i això suposarà 

que cada un d’aquests tres regidors cobri  6.627 euros. Aquests números estan fets 

comptant que cada regidor assistirà a onze plens, onze comissions informatives i 

cinquanta-una Juntes de govern. 

 

 La regidora na Judith Saus i Moreno exposa que “després d’estudiar l'última proposta 

feta arribar per l’equip de govern de cara a les retribucions de càrrecs electes 

n’extraiem les següents conclusions i resolucions: 

- Tenint en compte que vam acceptar la figura d'un càrrec de confiança tot i no ser un 

personatge que tinguéssim ni tinguem massa clar. 

- Que vam proposar la reducció de les diferents retribucions que afecten als grups de 

l'oposició fins a un 15%, és a dir qualsevol de les retribucions que puguem rebre des de 

la CUP. 

- Que la nostra principal petició era el fet de no augmentar les despeses en retribucions 

polítiques tenint clar que el més lògic en la situació actual era la reducció. 

- Veient que s'ha complert aquesta petició, votarem afirmativament les retribucions 

presentades. 

Tot i així volem deixar constància de diferents elements que encara ens farien sentir 

més còmodes a l'hora de votar afirmativament: 

- Veient que les úniques retribucions que no s'han reduït són les de les mitges jornades 

tant del càrrec de confiança com de la Tinent d'alcalde Pilar Valiente, entendríem com a 

lògic que aquestes dues retribucions també fessin un esforç simbòlic de reducció de 

sou. Tot i així entenem també que el sou de la Pilar és una substitució i no un 

complement del seu sou tal i com era també el del sr alcalde Josep Candàliga.  

- No tenim clar si el 5% de la reducció del sou de l’alcalde és sobre el 100% de sou o 

només pel que fa al 75 %. En aquest cas seria només una reducció del 3,75 % del seu 

sou global.  

- La reducció del 20% de totes les retribucions que reben els grups d’oposició podria 

ser reduït a un 15% vist que la part de retribucions de l’oposició és la part que s’ha 

reduït més considerablement de manera proporcional. 

 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que durant la legislatura passada un 

tinent d’Alcalde cobrava 594 euros aproximadament i que un tinent d’Alcalde actual en 



cobra 537. Afegeix que és veritat que els números es poden mirar de moltes maneres 

però que s’ha rebaixat un 1,33% la partida total. En referència al càrrec de confiança 

afegeix que en l’època de Convergència es va entrar una instància el 2010 en què 

personal amb formació i experiència es veien desbordats per la feina. Afegeix que 

l’equip de govern, juntament amb el càrrec de confiança, intentaran eliminar aquesta 

pressió que certs treballadors i treballadores de l’Ajuntament estan patint. Aquesta 

persona serà eventual i quan es cregui que les cinc persones de l’equip de govern ens 

en podem sortir desapareixerà aquest càrrec i no implicarà cap despesa addicional a 

l’Ajuntament. Si fos una persona en plantilla tindria un cost més elevat que més 

endavant se’ns retrauria. També s’han fet plantejaments perquè entrés més gent a 

governar i se’ns han rebutjat tots, tot i que això hauria representat reduir més la 

despesa. 

 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que en la legislatura 2003-2007 va 

optar per una dedicació del 75%. Aquests últims anys he estat treballant al mateix 

temps que portava la presidència del Consell comarcal. Amb això vull dir que entenc 

molt bé el sentiment i les necessitats del poble i que les podré atendre molt bé entre jo i 

tots els regidors i regidores. Compto amb el suport de l’equip de govern i també compto 

amb les ajudes que podem tenir des de l’oposició. Hem sigut austers en el tema dels 

sous i també haurem de ser austers en moltes altres coses durant els propers anys. 

Finalment comentar que tot i tenir un sou del 75%, Artés tindrà un Alcalde amb una 

dedicació del 100%. Només vull que amb el 75% se’m pugui respectar una altra feina 

que pugui tenir en aquest moment.  

 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra afegeix que la tasca de l’Alcalde i la dels 

regidors no té hores. Els regidors han de tenir clar, a part de les dues persones que 

estan cobrant una dedicació, que la resta cobren exclusivament per l’assistència a 

reunions i plens però que tota la feina que es fa fora de les hores de reunió no es 

cobra. Per tant això de dir que l’Alcalde dedica un 75% a l’Ajuntament és una fal·làcia, 

senzillament es tracta de poder combinar dos contractes: un de la feina que fa i un de 

l’Ajuntament. El cas de la regidora na Pilar Valiente consisteix en cobrar un 33% del 

sou que deixa de cobrar en la seva feina actual. Aquesta persona no cobrarà 

assistència a les diferents reunions, estrictament cobrarà el seu sou. En la situació 

actual on cinc persones hauran de fer la feina que abans feien vuit s’ha hagut de 

buscar algun altre recurs i aquest ha sigut la persona de suport. Per finalitzaria diu que 

es queda amb el fet que s’ha rebaixat el cost total de les indemnitzacions i retribucions 

en un 1,33%. Recorda al regidor en Roger Genescà que mai s’havia fet des de 

l’oposició demagògia dels números perquè les retribucions de l’Ajuntament sumen un 

total acceptable, per sota de la majoria de pobles del voltant. 

 



 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer aclareix que de la primera proposta a aquesta 

s’ha hagut de lluitar i treballar molt. 

 

 El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que el seu grup no pot estar d’acord amb 

la creació d’un càrrec de confiança perquè creuen que amb la plantilla actual es pot 

donar resposta a les necessitats del poble. Diu que es possible que hi pot haver algun 

treballador que no senti plenament reconeguda la seva feina però segur que es poden 

buscar altres recursos per satisfer les seves necessitats. En el cas del 75% de l’Alcalde 

són del parer que la dedicació ha de ser del 100% perquè si ha de dedicar temps a una 

altra feina això li restarà disponibilitat. Pel que fa a les paraules del regidor n’Ernest 

Clotet i Berenguer, el qual parla de reajustament de les indemnitzacions, li volem dir 

que tot i així el nostre vot no serà favorable perquè seguim estant en desacord amb la 

creació d’un càrrec de confiança i amb la dedicació de l’Alcalde. 

 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que la seva feina actual li permet molta 

flexibilitat i que si cal anar a buscar recursos seran els primers d’anar-hi i trobar-ne. 

 

Se sotmet a votació l’anterior Dictamen.  Resultat: voten afirmativament: en Josep Candàliga i 

Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels 

Crusellas i Serra, n’Odonell Santos i Ventura, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i 

Alsina i na Judith Saus i Moreno. Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, en Manel 

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

Babeli i Shawa. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 vots en contra, per majoria queda aprovada l’anterior 

Dictamen. 

 

APROVACIÓ PROPOSTA DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ ALS LLOCS DE TREBALL 

EVENTUALS DE LA CORPORACIÓ 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia que diu el següent: 

“Havent-se constituït en data 11 de juny de 2011 la nova Corporació sorgida de les eleccions 

celebrades el dia 22 de maig, i de conformitat a l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, a 

l’art. 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local; d’acord amb 

l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com el que disposa l’article 9 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals. 

Atès que pel correcte desenvolupament de les tasques municipals creiem necessari el 

nomenament de personal eventual en règim de confiança o assessorament especial i vistes les 

competències del Ple de la Corporació en aquesta matèria, proposo l’adopció dels següents 

acords: 



Primer.- Determinar el nombre, les característiques bàsiques i la retribució del personal 

eventual de l’Ajuntament d’Artés pel present mandat corporatiu, que és el següent: 

PERSONAL EVENTUAL: 

Denominació: Tècnic de suport a regidories 

Retribució anual bruta: 10.707,01 euros 

Dedicació: 50 per 100 de la jornada 

Segon.- Reflectir-ho a la plantilla de l’Ajuntament d’Artés i la seva publicació pel coneixement i 

efectes oportuns. 

Tercer.- L’efectivitat dels anteriors acords ve condicionada a l’existència de consignació 

pressupostària suficient. 

 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup votarà en contra tal 

com ja havien anunciat. 

 

Se sotmet a votació la proposta de l’Alcaldia.  Resultat: voten afirmativament: en Josep 

Candàliga i Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. 

Àngels Crusellas i Serra, n’Odonell Santos i Ventura, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon 

Fornell i Alsina i na Judith Saus i Moreno. Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, en 

Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en 

Joan Babeli i Shawa. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 vots en contra, per majoria queda aprovada l’anterior 

proposta. 

 

ASSUMPTE SOBREVINGUT 

 

Seguidament surt de la Sala de Plens el regidor n’Odonell Santos Ventura. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els assistents i per tant per majoria absoluta, 

acorda incloure el següent assumpte: 

 

MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL PERI CELLER COOPERATIU 

 

A continuació es dóna lectura a la proposta de l’Alcalde: 

Vista la modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior el Celler Cooperatiu, 

redactada per l’arquitecte municipal. 

Vist el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Atès que la modificació projectada no pot tenir efectes significatius en el Medi Ambient i que no 

es troba en cap dels requisits contemplats a l’article 5 de la Llei 6/2009 del 28 d’abril 

d’avaluació ambiental de plans i programes. 



Atès que la modificació projectada no confina de forma immediata amb cap terme municipal, 

per la qual cosa, de conformitat, amb el que disposa l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme no és necessari donar 

audiència als ajuntaments el terme dels quals confina amb el d’Artés. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial de Reforma Interior el Celler 

Cooperatiu consistent en la introducció de l’ús de restauració per a les zones de qualificació 

residencial plurifamiliar I (clau 2c) i residencial plurifamiliar II (clau 3a) redactada per l’arquitecte 

municipal senyor Pere Pajerols i Casas. 

Segon.- Sotmetre la modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior el Celler 

Cooperatiu, juntament amb l’expedient corresponent a informació pública pel termini d’un mes 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris  de més divulgació  del 

municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació així com a la web municipal www.artes.cat, a fi 

que qualsevol persona que ho desitgi  pugui examinar-lo i formular les al·legacions i 

observacions que consideri oportunes. 

Tercer.- Suspendre, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 

concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en 

els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic 

durant el termini d’un any a partir de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí 

Oficial de la Província, o fins a la seva aprovació definitiva de conformitat amb l’article 73 del D. 

Leg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. El plànol de 

delimitació als efectes de suspensió de tramitació de llicències i projectes esmentats, restarà a 

disposició del públic en les oficines municipals, durant tot el termini de suspensió.  

Quart.- Sol·licitar l’informe als organismes que segons els serveis tècnics municipals puguin 

estar afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 85.5 del D. Leg. 

1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.  

Cinquè.- Notificar aquest acord als propietaris dels terrenys compresos dins l’àmbit del “Pla 

Especial de Reforma Interior el Celler Cooperatiu”. 

 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que es tracta d’una modificació dels 

usos d’aquesta zona on s’incorporarà la possibilitat d’afegir l’ús de restauració com ja 

passa en la majoria de zones d’Artés. 

 

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

entenent que els veïns hi estan d’acord. D’aquest assumpte se’ls ha informat fa una 

estona i se’ns ha dit que els veïns hi estaven conformes i per aquest motiu nosaltres 

donarem aquest vot de confiança perquè es pugui tirar endavant. Tenint en compte que 

un canvi d’usos pot afectar els veïns com és aquest cas i que algun podria 

experimentar algun canvi no desitjat però que en aquest moment que s’està aprovant la 

http://www.artes.cat/


modificació inicial, si observem algun neguit per part del veïnatge ens reservem la 

possibilitat de modificar el nostre vot. 

 

 El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que és un assumpte d’últim moment i no han 

tingut temps d’estudiar-lo. Són del parer que cal treballar per un POUM i no anar fent 

modificacions puntuals. 

 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra entén que ha sigut una mica precipitat però 

era una modificació que ja feia temps que s’estava treballant i pràcticament estava a 

punt per a l’últim ple de la passada legislatura. Després ens va semblar que deixar-ho 

pel Ple de setembre era allargar massa aquest tema i també cal dir que, per diferents 

raons, fins aquest moment no ha estat preparat. També vull afegir que és cert que una 

part dels veïns ja estaven assabentats del tema. 

 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que no tenen refermada per escrit la 

conformitat dels veïns i que és cert que la comunitat de veïns afectada es va reunir per 

explicar aquest tema. Vull recordar que només es vol introduir un ús que ja està 

contemplat en la majoria de zones del municipi. També recordar que, en el temps que 

es tardi a enviar aquest expedient a la Direcció General d’Urbanisme i en el temps que 

tardin en comunicar-nos si ells ho aproven, nosaltres estarem oberts al que calgui. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord.  Resultat: voten afirmativament: en Josep Candàliga i 

Freixa, na M. Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels 

Crusellas i Serra, en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 

Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan Babeli i Shawa. S’abstenen: 

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

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovada l’anterior acord. 

 

Seguidament n’Odonell Santos i Mora torna a entrar a la Sala de Plens. 

 

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. 25.  

 

PRECS I PREGUNTES 



 El regidor en Joan Babeli i Shawa demana si és cert que hi haurà una alternança en 

l’Alcaldia del municipi d’Artés, tal com anunciava una nota penjada a la pàgina web del 

grup “Progrés per Artés” i que deia el següent: 

“Conclusions  

Tal com ja avançarem, un dels compromisos personals acordats pels 

caps de llista de la CUP, GUA i Progrés a les converses prèvies a la presa de possessió 

del candidat del GUA per alcalde, fou que la CUP acceptés dues regidories; d'aquesta 

manera el govern seria prou fort amb 7 regidors, per tirar endavant el projecte de 

govern municipal d'esquerres i progressista. 

Aquest compromís fet per l'Ernest Clotet de la CUP davant el GUA i Progrés, ha estat 

trencat i ignorat per part de la CUP, donant raons de falta de temps i desacord intern. 

Això sí, la CUP no descarta en un futur incert, repensar-s'ho i entrar a l'Ajuntament. Ara 

pla!! 

Un segon compromís acordat pels caps de llista de la CUP, GUA i 

Progrés, i per Progrés el més important, és l’alternança d'alcaldia. Poder tenir l'alcaldia 

la segona part de la legislatura és per Progrés per Artés del tot imprescindible per poder 

argumentar al nostre electorat la decisió presa, en primera instància, de donar el suport 

al candidat del GUA. 

Cal recordar sovint que el sistema electoral vigent, en el que es 

vota una formació política, no un cap de llista, dóna la confiança a la 

formació política per què triï qui ha de governar i amb quins pactes. 

Per això i després de les renúncies i aclariments que ha fet la CUP, 

no veiem clar que es recolzi a la nostra candidata M.Àngels Crusellas, quan d’aquí dos 

anys la proposem per alcalde, substituint el recent investit 

Josep Candàliga. Les reticències que la CUP pugui tenir envers la nostra llista, poden fer 

que el segon compromís acordat a les converses, sigui també incomplet. 

Per tot plegat ens trobem actualment en una situació delicada. Intentem hores d’ara, 

prendre una decisió i donar un sentit lògic a la postura que d’ella en surti. 

Publicat per Progrés per Artés a 15:12 0 comentaris” 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix primer de tot que s’està parlant d’un 

document de la pàgina de “Progrés per Artés” i que no cal demanar res ni a la CUP ni 

al Grup Unitari. Només en són responsables el grup de PxA. Tampoc considero lògic 

que una persona hagi fet difusió d’aquest escrit quan sabia perfectament que en data 

vint-i-u de juny es va dir en una nota que s’havia retirat per errors. En el moment que 

considerem oportú ja donarem les explicacions pertinents. 

 El regidor en Joan Babeli i Shawa respon que, segons el seu parer, quan una cosa es 

fa pública hi pot accedir tothom i no creu que sigui possible prohibir l’entrada en una 

web quan el seu contingut és públic. Finalment, només demanar que s’aclareixi si es 

tracta d’un error o no. 



 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que en la pàgina web ja es diu que hi 

havia un error i que s’esmenarà en el moment que es cregui oportú. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que cada grup polític pot utilitzar els mitjans 

com poden ser les xarxes socials de forma lliura i tothom pot fer política com vulgui, 

però el que sí que s’ha de tenir clar ara és que els que tenim la responsabilitat de 

govern som nosaltres cinc i fer aquí referència a un blog o qualsevol altre mitjà no ho 

utilitzarem per fer demagògia. 

 El regidor en Joan Babeli i Shawa demana novament que s’expliqui el motiu pel qual 

s’ha retirat. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que quan s’està en una línia de 

negociació no hi ha res que sigui fàcil. S’han dit moltes coses i jo no hi donaria més 

importància. No ens hem plantejat cap tema de canvi. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que és un escrit que es va retirar de la 

pàgina web de Progrés per Artés i que ja ho explicaran. També vol agrair en nom del 

seu grup l’acolliment rebut per part dels altres regidors i els treballadors de l’Ajuntament 

i també volen agrair el fet de poder disposar d’una sala conjunta amb l’altre grup de 

l’oposició. Finalment voldríem saber si s’ha fet el traspàs d’informació o no. 

 El regidor en Josep Camprubí diu que amb la regidora na M. Àngels Crusellas s’han 

trobat moltes vegades casualment però que els ha sigut impossible coincidir en una 

data per fer-lo. 

 

 El regidor en Roger Genescà i Campí respon que van quedar un dia per fer el traspàs i 

vam demanar un espai concret per deixar la documentació però no se’ls ha facilitat la 

clau de l’armari fins avui i necessitaran una mica de temps per classificar el material. 

Afegeix que els temes més urgents ja es van tractar amb l’anterior Alcalde. També diu 

que va parlar amb les tècniques de les diferents àrees i van quedar que prepararien les 

coses i només queden les reunions pendents del traspàs. 

 La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa manifesta que va demanar tota la 

informació a la tècnica d’ensenyament i que aquesta no li va entregar fins ahir i que 

com que ara ja disposen d’espai ja poden quedar per algun dia. 

 La regidora na Piliar Valiente i Ballesteros demana a la regidora d’urbanisme si és cert 

el rumor que corre que en l’edifici de VPO del c/ Rocafort hi vindran a viure veïns de 

Sant Adrià. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que, després de parlar amb el 

constructor, els ha dit que es tracten de 25 habitatges VPO de lloguer però que 

s’adjudicaran a través del propietari i no de la Generalitat i que si es pot es llogaran a 

gent d’aquí. 

 

 



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. 
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