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ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia vint-i-nou de setembre 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 
A petició del regidor en Roger Genescà i Campí es deixa l’aprovació d’aquesta acta sobre la 
taula per a la propera sessió. 
 
 
ADHESIÓ ORDENANÇA DIPUTACIÓ SOBRE INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL 
 
Es dóna compte del Dictamen dels Serveis Generals que diu el següent: 
Vista l’Ordenança tipus d’Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública 
aprovada per la Diputació de Barcelona el dia 12 de juliol de 2011 i trobada conforme, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i de 
Salut Pública, adoptant-se com a text articulat de l’esmentada Ordenança municipal el de 
l’Ordenança tipus aprovada pel President de la Diputació de Barcelona el 12 de juliol de 2011 i 
publicada al Butlletí Oficial de la província del dia 15 de juliol de 2011, amb l’adaptació i 
modificacions que tot seguit es fan avinents: 
1.- ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ: EL MUNICIPI D’ARTÉS 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’Ordenança pel termini 
de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 
(BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari El Periódico i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament.  El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. 



TERCER.-  Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Un cop aprovada definitivament, l‘Ordenança es publicarà de la forma següent: 
1.- Al tauler d’edictes i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA: el text dels acords plenaris 
adoptats i una referència a la publicació oficial de l’Ordenança tipus aprovada per la Diputació 
de Barcelona (amb menció de les dades del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en què 
aparegui publicada aquesta última), així com el text íntegre de les modificacions, adaptacions i 
especificacions introduïdes per l’Ajuntament envers l’Ordenança tipus. 
2.- Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: la referència del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada. 
QUART.- Derogar l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal 
en les activitats i instal·lacions aprovada pel Ple en la sessió celebrada el dia 5 de novembre de 
1999. 
CINQUÈ.- Instar de l’Alcaldia i el desplegament i execució dels presents acords.” 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior Dictamen. 
 
 
APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL ANY 2010 
 
Seguidament el sr. President manifesta que, com ja s'expressava en l'oportuna convocatòria, 
un dels objectes d'aquesta sessió és examinar i aprovar el Compte General de l'Ajuntament 
corresponent a l'exercici 2010. 
Aquest està integrat pel Compte propi de l'Ajuntament d'Artés. 
Atès el que disposa la regla 102 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local, un 
cop format el Compte General i practicada l'exposició al públic del mateix, sense que s'hagin 
produït reclamacions i/o al·legacions.  
Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. 
Donat lectura de l'esmentat informe per l’Interventor de la Corporació, del qual resulta que 
l'esmentat compte està degudament rendit i justificat. 
El Sr. Alcalde-President, en compliment d'allò que estableix l'article 212 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, sotmet a votació per part del Ple de la Corporació l'aprovació del 
Compte General de l'Ajuntament de 2010.  

 La regidora na Judith Saus i Moreno manifesta que el seu grup han decidit abstenir-se 
a l’aprovació d’aquest compte perquè no han participat activament en el procés i no 
coneixen en profunditat aquest compte general del pressupost municipal de l’any 2010. 

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, 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 10 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovat el Compte 
General de l’Ajuntament de l’exercici 2010. 
 
 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/11 
 
Seguidament es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió d’Hisenda, que diu el 
següent: 
 
DICTAMEN COMISSIÓ D’HISENDA 



Relatiu a l’exp 7/11 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 16 de setembre de 2011. 
El present expedient se 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 22.500,00 euros. 
SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 7/2011, 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 

321 62302 Escomeses serveis Ceip 10.000,00 

422 46502 Conveni espais industrials 1.500,00 

       TOTAL         11.500,00 Eur  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

321 21300 Manteniment maquinaria 3.000,00 

321 22102 Gas 3.000,00 

321 22709 Escola bressol. Menjador i neteja 5.000,00 

TOTAL          11.000,00  Eur 
FINANÇAMENT 
BAIXA CRÈDITS DESPESES 

340 21200 Reparacions edificis zona esportiva 10.000,00 

338 22611 Fira Artés 6.500,00 

912 23300 Altres indemnitzacions 6.000,00 

       TOTAL         22.500,00 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, amb major criteri decidirà. 
Artés, 19 de setembre de 2011 
 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup s’abstindrà en aquest punt. 
Tot i que coincideixen en què són correctes tots els crèdits que s’han de suplementar, a 
data d’avui desconeixen la situació de les diferents partides de l’Ajuntament i no 
coincideixen en considerar que la millor manera de fer-ho sigui en detriment de la 



reparació d’edificis de la zona esportiva. Per aquest motiu i com que desconeixen si es 
poden treure d’altres partides s’abstindran per facilitar que es pugui tirar endavant, tot i 
que són consicients que si es treuen d’aquesta partida d’infraestructures no es podran 
fer obres necessàries com l’arranjament de l’aigua calenta dels vestuaris del Camp de 
futbol...que porten reivindicant durant molts anys els diferents col·lectius. 
S’abstenen per afavorir que es pugui tirar endavant encara que no comparteixin el fet 
de retallar per aquesta via. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que li sorprenen les paraules del 
portaveu de CIU perquè quan ell era regidor d’ensenyament no va tenir la previsió de 
crear partides per les escomeses de l’Escola pública i per aquest motiu ara s’ha de fer 
aquest suplement, per fer front a despeses que no estaven contemplades al 
pressupost. 
Afegeix que com a regidor d’ensenyament hauria hagut de preveure aquesta despesa 
que s’ha hagut de fer a l’escola pública. Dels diferents pressupostos que han enviat les 
diferents companyies d’aigua, gas i electricitat s’ha aconseguit una rebaixa 
considerable i s’ha hagut de pactar per endavant amb les diferents empreses perquè 
donin subministrament a l’escola i es puguin començar les classes el dotze de 
setembre. 
Diu que ja en el primer estat de comptes que els va presentar l’Interventor van ser 
conscients que la situació era força delicada. El romanent s’havia eixugat en els sis 
mesos anteriors al seu govern i per aquest motiu ara ells han prioritzat que l’escola 
pogués obrir el dotze de setembre per als alumnes. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup no entrarà a valorar el fet de 
reduir els pressupostos ja que, probablement, és el més correcte que es podia haver 
fet. Diu que s’intenta constantment posar el retrovisor per mirar el que s’ha fet. 
L’esmentat projecte va estar aprovat en un govern en el qual també hi eren vostès i diu 
que va ser aprovat per tots els regidors i tothom hi podia haver introduït els canvis que 
ara comenta. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que no està parlant de projectes i 
que pel que fa aquest projecte només va estar convocada a una sola reunió a 
Barcelona. Afegeix que s’hauria d’haver creat una partida per preveure el 
subministrament dels serveis. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que el mes de febrer va entrar una petició de 
l’empresa encarregada de la construcció on es demanaven ja aquestes connexions. 
Des de l’Ajuntament es va demanar als ajuntaments dels voltants com havien resolt el 
tema per tal de defensar la nostra actitud de demanar al Departament que assumís el 
100% de la connexió de llum, gas, aigua, clavegueram i telefonia. En els centres que 
està fent el Departament, excepte en els nous i secundària, a partir de l’entrada a la 
parcel·la va a càrrec de l’Ajuntament.  
Diu que si el febrer ja hi havia aquesta petició aquí i que és una falta de previsió per 
aquesta inversió i es va haver preparar quan va entrar el nou govern: entre el juny, el 
juliol i les vacances pel mig i tot això assenyala una mala previsió de l’antic govern. Ara 
han hagut de crear aquesta partida per assumir aquesta despesa que per a ells és 
prioritària. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que entenen que s’hagin de defensar 
però també demanen que no vagi en detriment d’unes reparacions que realment fan 
falta a unes instal·lacions d’ús col·lectiu. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana a l’Interventor si en el pressupost 
de 2011 hi havia cap partida destinada a les escomeses a l’Escola pública. 

 L’Interventor respon que en el pressupost de 2011 no hi havia contemplada aquesta 
partida. 

 



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. 
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 queden aprovats els anteriors 
acords. 
 
 
APROVACIÓ PROPOSTA CORRELLENGUA 
 
Seguidament es dóna compte de la Proposta que presenten conjuntament els grups municipals 
de GUA-AM, PM, CUP i CIU: 
“Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la 
llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes.  
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
Es proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 
1. Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 
plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de 
la seva unitat. 
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament de les activitats 
programades. 
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació. 
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua i encaminades a facilitar l’aprovació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda. 
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del 
pas del Correllengua pel municipi.” 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior Proposta. 
 
  
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  
 
Seguidament es dóna compte de la Proposta presentada conjuntament pels grups municipals 
GUA-AM , PM, CUP  i CIU i que diu el següent: 
“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua 
vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment. 
Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha 
funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de 



llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable. 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han 
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de 
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en 
l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues 
llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol. 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el 
català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, 
alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers 
moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i 
pobles. 
Per tot això es proposa: 
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió 
lingüística als centres educatius de Catalunya. 
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes 
sentències ni altres similars que els puguin seguir. 
Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat Espanyol, així com a la plataforma 
Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.” 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 
 
 
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA PER RECLAMAR MAJOR SUBVENCIÓ PER AL CURS 
2010-2011 PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
Seguidament es dóna compte de la Proposta presentada conjuntament pels grups municipals 
GUA-AM , PM, CUP  i CIU i que diu el següent: 
L’Escola Municipal de Música d’Artés amb més de 10 anys d’història, ha estat una institució 
que ha fet una feina extraordinària per promoure l’educació musical i la promoció d’espectacles 
musicals de qualitat, i ha generat moltes activitats musicals per a totes les edats. Per tant, 
l’Ajuntament ha fet un esforç econòmic important durant aquests anys perquè aquesta dinàmica 
positiva es consolidi. Per la seva banda, tot l’equip directiu, els mestres, i també els pares i 
mares, que hi han donat suport, han estat claus perquè puguem estar orgullosos de la feina 
feta en aquests més de 10 anys.  
Des de feia anys, els costos per sufragar les despeses generades per l’Escola de Música eren 
repartits de la manera següent: 33% era assumit per la Generalitat, un 33% pels pares i 33% 
per l’Ajuntament. Això significava que la Generalitat aportava 600,00 € per any i per alumne 
comprès entre els 4 i els 18 anys. D’aquesta manera, quedava garantit l’equilibri i la 
sostenibilitat econòmica. 
Segons notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, tot i el complement econòmic 
derivat del nou pressupost, hi haurà una retallada del 23% en l’aportació als ajuntaments per al 
manteniment d’Escoles de Música respecte a allò previst inicialment. 
Aquest fet posa als ajuntaments en una situació difícil de resoldre, ja que el curs 2010-2011 
està tancat i, per tant, no és possible repercutir el dèficit generat a les famílies usuàries.  



Ateses les circumstàncies esmentades, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 Primer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el 
 pagament íntegre de 600,00€ per alumne/a i curs per al curs 2010-2011 i mantenir el mateix 
import per al curs 2011-2012. 
Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
L’esmentada Proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
APROVACIÓ PROPOSTA SOBRE LA RETALLADA DEL DEPARTAMENT DE SALUT EN 
LES ÀREES BÀSIQUES DE SALUT A LA COMARCA DE  BAGES 
 
Seguidament es dóna compte de la proposta sobre les retallades sanitàries en salut a la 
comarca del Bages, la qual presenten conjuntament els grups municipals de GUA-AM, PM i 
CUP. 
“Atès que darrerament, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, s’estan portant a terme 
un seguit d'accions que van en detriment de la sanitat pública de la nostra comarca, retallades 
que abasten a diferents aspectes de l'atenció primària, els serveis hospitalaris, l'atenció 
sociosanitària i el transport sanitari urgent i programat.  
Atès que el departament de Salut ha decidit suprimir el servei nocturn dels CAP de Cardona i 
Navàs i centralitzar-los als CAP de Súria i Navàs, respectivament, entre les 8 del vespre i les 8 
del matí tots els dies de l’any. 
Atès que fins a la data d’avui ja s’han centralitat les urgències nocturnes de dissabtes, 
diumenges i festius de molts pobles a Manresa, s'han eliminat 14 llits de traumatologia i 24 de 
medicina interna al Centre Hospitalari de Manresa, 36 llits menys de llarga estada a l'Hospital 
de Sant Andreu de Manresa i es preveuen 17 menys a la Clínica de Sant Josep, es preveu la 
reducció o eliminació d’un dels equips del Pades, s’han incrementat els temps d’espera de les 
intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques, s’han reduït tres ambulàncies del transport 
sanitari urgent i es destinen menys recursos pel transport sanitari no urgent o programat, hi ha 
hagut reducció de personal a diversos serveis d’atenció primària, als serveis hospitalaris 
(hospitalització, cirurgia, reforços d’urgències....) i a l’àmbit sociosanitari, entre d'altres. 
Per tot això que s’ha exposat, és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents  ACORDS.- 
Primer.- El rebuig contra les retallades sanitàries en salut que s’estan portant a terme a la 
nostra comarca. 
Segon.- Instar el  govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent del Consell Rector del 
Govern Territorial de Salut del Bages – Solsonès. 
Tercer- Que els equips del Pades (Programa d'Atenció Domiciliaria Equip de Suport) es 
mantinguin i amb tot el personal que hi correspon. 
Quart.- Que es mantinguin durant tot l’any les urgències de nit als CAP de Cardona i Navàs, 
respectivament. Com a mínim que s'estableixi una moratòria per estudiar, juntament amb les 
parts implicades, els arguments favorables per al seu manteniment. 
Cinquè.- Que les urgències de primària, de les nits i festius de Manresa i entorn no és traslladin 
a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Que s'informi adequadament a la població de l'existència del 
servei al CAP Bages i es reforci amb els professionals necessaris, perquè la ciutadania utilitzi 
els serveis d'urgències adequadament. 
Sisè.- Donar coneixement d’aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i  al Delegat del Govern a la 
Catalunya Central.” 
 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup no donarà suport 
a aquesta proposta perquè és partidista i electoralista. Tot i que reconeixen que en 
aquests moments s’està fent prevaler un model per ajustar els números de la 



Generalitat a causa de la mala gestió del tripartit. Pensen que presentar aquesta 
Moció és partidista i electoralista i conseqüència de la gestió de dos partits aquí 
representats. Afegeix que no poden acceptar de cap manera lliçons dels qui els 
van portar a aquesta situació. Posa com exemple que el Govern de la Generalitat 
ha pagat més de 6 milions d’euros diaris en interessos fruit del deute que va deixar 
el govern del tripartit. Per tot això, nosaltres no hi donarem suport. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que ell abans els ha dit que miraven 
enrere però que ell també ho fa per mirar què han fet els altres. El grup Progrés per 
Artés on està és municipal i una altra cosa és la seva opció personal. Afegeix que li 
sap greu que un grup que s’ha presentat a unes eleccions municipals, en compte 
de fer una valoració del tema per a la població i a nivell comarcal, que és 
l’administració següent, hagi fet prevaler abans la valoració a nivell de Generalitat. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que és cert que la moció parla a 
nivell de comarca però també parla de l’inquietud que hi ha a nivell de país. 
Segueix dient que fa un parell de dies que un dels assessors experts del President 
de la Generalitat va posar-se en contra d’aquestes decisions que s’estan prenent 
en temes de salut. Afegeix que una altra cosa ha estat la desinformació cap a la 
ciutadania de les modificacions i canvis que hi ha hagut en els CAP. Potser no hi 
ha d’haver canvis de model en alguns casos però sí que cal que hi hagi un canvi en 
la manca d’informació del Conseller de Salut. Entenen que hi ha una situació 
complicada i de crisi en molts àmbits però llavors no entenen com es va suprimir 
l’impost de successions quatre dies després d’entrar al govern en els capitals alts 
de diner, que també hauria pogut servir per sufragar part de la despesa de salut. 
Creuen que s’haurien de canviar coses però que no s’ha fet un canvi de model de 
salut sinó una retallada. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí respon que a l’inici de la Moció i en la 
primera frase diu “Atès que darrerament des del Govern de la Generalitat de 
Catalunya” i això li fa entendre que no és un debat estricament local o comarcal en 
temes de salut i ho evidencia que l’Alcalde prengui la paraula i faci aquest discurset 
en to electoralista que creu que no toca. Per tant, no entraran en aquests debats i 
no donaran suport a Mocions que no tinguin un interès estrictament local. 

 La regidora na Judith Saus i Moreno manifesta que el seu grup, dins aquesta ronda 
d’opinions, s’afegirà a aquesta Moció perquè creuen que la despesa que s’ha de fer 
en temps de crisi als serveis bàsics ha de ser important i que el Govern de 
Convergència i Unió no ho està fent, però per altra banda també creuen que si des 
dels ajuntaments es treballés per millorar l’autogovern que hi ha o fins i tot si es 
caminés cap a la independència hi hauria vies suficients per gestionar les coses 
d’una altra manera i no hi hauria d’haver aquestes retallades. 

 
Se sotmet a votació la proposta d’acord presentada.  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 queden aprovats l’esmentats 
acords. 
 
 
APROVACIÓ PROPOSTA PER RECLAMAR MAJOR SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL CURS 2010-2011 
 



Seguidament es dóna compte de la proposta presentada conjuntament pels grups municipals 
GUA-AM , PM, CUP  i CIU i que diu el següent: 
“En un context de profunda crisi econòmica com l’actual, cal oferir una educació de qualitat per 
a tota la ciutadania que garanteixi l’equitat social i territorial i l’excel·lència educatives com a 
fonaments de la cohesió social i del progrés individual i col·lectiu i assegurar la participació de 
la comunitat educativa i del conjunt de la societat en el desplegament i l’aplicació de la Llei 
d’educació de Catalunya. 
En aquest context, la crisi econòmica obliga a les administracions públiques a reajustar les 
condicions i característiques dels serveis prestats. I els ajuntaments, com a administració més 
propera a la ciutadania i com a responsable de gestionar directament les complexes realitats 
municipals, mereixen ser respectats . En aquest sentit, és essencial mantenir la confiança 
mútua entre administracions i establir complicitats a l’hora de canviar qualsevol criteri que afecti 
a les finances municipals. 
Atenent, a més, que és prioritari aconseguir una educació de qualitat per a tothom, fent del 
sistema educatiu un factor clau en la construcció de la cohesió social i en l’extensió i la 
consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.  
Per a tots aquests motius, es  proposa al Ple  l’adopció dels següents acords: 

1. Reclamar  al Govern de la Generalitat de Catalunya a fixar el mòdul per plaça d’escola 
bressol municipal per al curs 2010-2011 en 1.800 euros  i a mantenir  el mateix import  
per al curs 2011-2012. 

2. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. “ 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que no tenen cap problema en 
donar suport a una cosa justa, per tant aquesta és n’és una prova més i 
votaran a favor d’una Proposta que simplement demana que es mantinguin 
unes dotacions pressupostàries per aquest curs d’unes competències que 
tenim assumides. No tenen cap problema en defensar la nostra gent del poble 
davant d’un govern, encara que sigui de CIU. Ho posa com exemple perquè 
sap que és fàcil pensar que nosaltres defensem sempre el govern de CIU, però 
volen que quedi clar que sempre posem per davant les necessitats del poble. 

 
L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES SUBVENCIONS ENTITATS I 
CONVOCATÒRIA 

 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que “des de la CUP, un dels 
aspectes que prioritzem és la participació ciutadana, creiem que pel que fa a les 
bases d’unes subvencions per a entitats del poble, és molt important el fet de 
convocar-los anualment o bianualment, per rebre les peticions i les possibles 
modificacions que es puguin proposar per a aquestes. A més a més, cal tenir en 
compte que aquestes bases tenen vida des de fa uns 4 anys, i que per tant 
possiblement encara falti molt per a perfeccionar-les. 
Per altra banda, creiem que l’ajuntament d’Artés disposa d’una tècnica de cultura 
amb certa estabilitat des del darrer any i mig, després d’uns anys en que hi ha 
hagut un buit en aquesta figura i diversos canvis degut a diverses circumstàncies, 
però en part per la desconfiança cap a aquestes persones per part del regidor 
corresponent. 
Tenint en compte que aquesta tècnica de cultura havia iniciat amb l’anterior regidor 
de cultura un procés participatiu o consultiu amb les entitats, per modificar algunes 
qüestions de les bases de les subvencions, i que en els terminis que aquests 



s’havien marcat s’hauria pogut fer el treball dins els terminis legals, creiem que no 
ens podem permetre posar traves als processos participatius, ni a la feina dels 
tècnics.  
Una altra cosa seria que paral·lelament a aquest treball de les entitats i la tècnica, 
l’equip de govern hagués fet propostes de modificació d’aquestes bases, o que 
anunciés que degut a la situació econòmica actual el global de pressupost destinat 
a subvencions es veuria reduït, però en qualsevol dels casos ens basaríem en 
unes bases sorgides de les nostres entitats i de la gent que ho viu. 
Per aquest motiu els tres regidors de la CUP donem suport a les nostres entitats i 
al procés participatiu que algunes d’elles ja havien iniciat internament i que s’ha vist 
estroncat per la decisió de l’equip de govern. Proposem doncs deixar la proposta 
de bases per a les subvencions a sobre la taula per tal d’iniciar un procés 
participatiu amb totes les entitats per modificar aquestes bases, en cas contrari, 
votarem negativament a aquestes bases per a les subvencions i animarem a les 
entitats a presentar al·legacions en el període legal que permet els tràmits. “       

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que ells comparteixen en part la decisió 
de la CUP. La seva posició era la d’abstenir-se en el supòsit que s’hagués 
confirmat que no hi havia cap altra possibilitat que aquest Ple de tirar-ho endavant 
pels terminis, però sí com diu la Secretària no hi ha problema de temps fins el 
proper Ple, també proposen deixar-lo sobre la taula. 

 El regidor n’Odonell Santos i Ventura respon que no tenen cap inconvenient en 
deixar-lo sobre la taula. Explica que era un procés que ja estava engegat però que 
ells, al juliol, se’l van trobar parat. La tècnica estava abandonada, no tenia a ningú 
que li donés suport, i en aquell moment se’ls va tirar a sobre l’agost i la Festa 
Major. Per aquest motiu van decidir fer uns petits canvis, tot i que ells havien fet la 
previsió d’engegar el procés participatiu a partir del novembre. Tot i això repeteix 
que no tenen cap inconvenient en deixar-lo sobre la taula. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que el fet d’endarrerir fins el 20 
d’octubre l’aprovació d’aquestes bases implicarà que les entitats puguin rebre els 
diners aquest any o que no els rebin fins l’any vinent. Hi ha entitats que els fan falta 
els diners i això suposarà que s’endarreriran aquestes aportacions. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí respon que sempre poden demanar una 
bestreta. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros demana a l’Interventor que expliqui com 
queda aquesta situació. 

 L’Interventor n’Albert Vilajoana i Español explica que les subvencions estan 
consignades al pressupost del 2011 en les seves partides corresponents i si les 
bases i la convocatòria no s’aproven durant aquest any aquestes consignacions es 
perden. La partida d’aquest any no es pot arrossegar, quedaria al romanent que en 
tot cas es podria incloure en les partides de l’any vinent. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, sobre el fet que la Tècnica estigués sola i tot 
el procés parat, comenta que ell té un correu del 7 de juny amb una convocatòria 
per a totes les entitats el dia 27-28 de juny. Creu, per tant, que no estava parat del 
tot i que el procés participatiu estava engegat. Si s’hagués confiat en els tècnics i la 
participació de les entitats potser avui s’haurien pogut aprovar les modificacions 
fetes. Si s’aproven avui i alguna entitat presenta al·legacions encara s’anirà més 
enllà que si les aprovem el mes vinent. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que el tema que es digués que 
s’havia parat el procés participatiu era també un problema econòmic. Hi havia una 
tècnica externa, diferent a la tècnica de cultura, que cobrava uns diners que no es 
podien assumir en aquells moments. Aquesta va ser una de les raons per les quals 
es va creure que la manera com estava plantejat el procés participatiu vinculat a les 



entitats no era el més adient ni el més adequat. Creuen que les entitats ja saben 
com ha de ser el procés aquest procés participatiu i que no calia la despesa que 
suposava el procés que s’estava portant a terme en aquell moment. Pel que fa a 
les al·legacions és veritat, però tot es tracta de bona voluntat i de si les entitats 
volen cobrar aquest any o l’any vinent. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, en relació a les dates de la convocatòria que 
té el regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, li recorda que corresponien als moments 
d’elecció d’Alcalde i de la formació de l’Equip de govern i del cartipàs i 
nomenament de responsables de les diferents àrees. Després va venir el mes 
d’agost que és un mes bastant nul i ara des de l’Equip de govern s’han volgut 
aprovar perquè com més tard s’aprovin més tard es cobraran. 
 

Per unanimitat de tots els membres assistents al Ple es deixa aquest assumpte sobre la taula. 
 
 
Seguidament es dóna compte del següent DECRET de l’Alcaldia del 26 de juliol de 2011: 
 
En Josep Candàliga i Freixa, en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Artés, en relació 
a la concertació d’ una operació de tresoreria per import 500.000 euros dicta la següent 
resolució: 
En data 12 de juliol de 2011, es va iniciar expedient per concertar una operació de tresoreria 
per fer front als pagaments de diferents proveïdors de l’ ajuntament atès el desfassament de 
tresoreria existent en aquests moments. 
Atès que en data 13 de juliol de 2011 , es van sol·licitar ofertes a les Entitats de la localitat i se’ls 
va atorgar el termini de 7 dies per a la presentació d’aquestes. 
Atès que en data  21 de juliol de 2011 s’ acorda per resolució d’ alcaldia l’ ampliació del termini 
de presentació d’ ofertes fins el dia 25 de juliol de 2011. 
Atès que en data  25 de juliol de 2011 s’ ha emès informe d’Intervenció valorant les diferents 
ofertes presentades . 
Examinada la documentació que l’acompanya, i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que 
estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de les Hisendes Locals, 

RESOLC 

PRIMER. Adjudicar la concertació de l’operació de tresoreria per fer front als pagaments a 
diferents proveïdors a l’ entitat Caixa Penedès 

 
Les condicions de l’operació són les següents:  
— Import de l’operació: 500.000 euros. 
— Tipus d’interès: Euribor trimestral + 3% 
— Comissions: 

� D’obertura: 0,50 % 
� De disponibilitat: 0,10 % trimestral 
� Termini: 30/12/2011 
� Disposició: plena a la signatura de la pòlissa. 

— Revisió: trimestral 
SEGON. Notificar la present Resolució a les Entitats financeres que van presentar ofertes. 
TERCER. Notificar la present Resolució a l’Adjudicatari. 
QUART. Remetre una còpia de l’expedient tramitat a la Comunitat Autònoma, bé per a la seva 
autorització, si és procedent, o bé per a la seva presa de coneixement. 
CINQUÈ. Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió d’aquest.”  
 



 El regidor en Roger Genescà i Campí expressa que s’hauria d‘haver valorat la 
possibilitat de demanar aquestes operacions a altres bancs que no fossin estrictament 
els del municipi. Afegeix que saben que s’està travessant una situació delicada a nivell 
de tresoreria i per això demanen que en pròximes previsions de demanar pòlisses o 
crèdits s’estengui l’oferta a altres entitats de fora del municipi per tal d’aconseguir un 
menor interès. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa assenyala que es va demanar oferta a totes les 
entitats del municipi però com que totes estan passant uns mals moments només en 
van presentar dues entitats. 

 
El Ple es dóna per assabentat del Decret de l’Alcaldia del dia 26 de juliol de 2011. 

 
ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els assistents i per tant per majoria absoluta, 
acorda incloure el següent assumpte en l’ordre del dia d’avui: 

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CARRETERA 
DE SALLENT D’ARTÉS. 
 
Vist el Projecte: “ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CARRETERA DE SALLENT 
D’ARTÉS”, redactat per l’Enginyer municipal  Antoni Fargas i Angrill, actuació inclosa 
en el PUOSC 2012, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar   inicialment    el  Projecte d’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
CARRETERA DE SALLENT D’ARTÉS,  amb un pressupost de contracta de setanta-
nou mil tres-cents vint-i-un euros amb cinquanta cèntims (79.321,50E) IVA inclòs, 
redactat per l’Enginyer municipal Antoni Fargas i Angrill. 

Segon.- Exposar-lo al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i tauler d'anuncis de la 
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i/o 
suggeriments que seran resoltes per la Corporació, en el supòsit de no presentar-se 
reclamacions  l’aprovació esdevindrà definitiva. 

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

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que tot el que es va dir a la reunió 
informativa ja s’havia explicat a les dues reunions del grup de treball que es van fer 
amb els diferents grups polítics. Afegeix que les millores que s’han previst en el 
projecte consisteixen en canviar les làmpades de sodi previstes inicialment per 
làmpades de leds. Aquest és el projecte que es presenta al PUOSC 2008-2011 tal com 
ja es va aprovar. 

 
 
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 de l’Alcaldia emesos des de l’última sessió i dels 
acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta núm. 33.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 



 

 El regidor en Roger Genescà i Campí vol demanar sobre el fet que un mitjà de 
comunicació d’Artés, el qual té més de vint-i-cinc anys d’història, ha deixat d’emetre per 
una decisió presa unilateralment per l’Alcalde i l’equip de govern. Afegeix que és una 
decisió que afecta a tots els ciutadans. S’ha demanat silenci per part de l’Equip de 
govern i creu que aquesta no és la forma com s’ha d’afrontar les coses. El que s’ha de 
demanar a l’Equip de govern en tot cas és coratge, tot i que entenen que a vegades no 
és fàcil, però en aquest cas cal estar al costat de l’entitat. Diu que va quedar molt 
sobtat amb l’explicació de la regidora responsable de l’àrea sra. Pilar Valiente quan els 
va dir que s’havia dit que desconeixien l’entitat. Són del parer que aquesta no és la 
millor manera de defensar una entitat. Per aquest motiu demanen que es rectifiqui la 
postura que han adoptat en el tema de la televisió perquè consideren que és 
necessària pel poble d’Artés i que treballin perquè aquesta pugui estar en antena. 
Diu que una decisió com aquesta s’hauria hagut de resoldre, com a mínim, amb una 
trucada als altres grups. Finalment demanen que quan hi hagi un tema que afecti al 
poble convoquin als diferents portaveus dels grups per tal de buscar, entre tots, 
solucions i no voler afrontar-ho de forma unilateral. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que en cap moment es va dir que 
desconeixien l’entitat de TVArtés sinó les emissions.  
En cap moment s’han negat a afrontar la responsabilitat que els dóna el càrrec perquè 
ja ha tingut dues reunions amb TVArtés i els responsables de la web de TVArtés per tal 
d’entomar aquesta situació amb tots els grups polítics. Volen que aquest mitjà tiri 
endavant però ha de ser de manera legal. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que la seva responsabilitat com 
Alcalde és molt més gran que la del sr. Roger Genescà com a regidor. Si se’ls diu que 
una cosa no és correcta i que això pot afectar l’economia de l’Ajuntament, cal actuar. 
Els recorda que la responsabilitat pot ser de tots plegats. 
Per acabar només afegeix que assumeix la responsabilitat que va prendre en aquell 
moment. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que entenen que l’autoritat no s’ha d’exercir 
d’aquesta forma. S’ha d’intentar compartir la presa de decisions i creu que aquesta era 
una bona oportunitat per treballar amb els altres grups municipals i intentar trobar una 
solució a aquest tema. 
Creuen que el poble d’Artés ha deixat de rebre un senyal molt important a nivell de 
comunicació, ja que feien una bona feina i fruit de la qual l’any passat, per la verema, 
l’U.B.A. els va donar un premi de reconeixement.  
Pensen que cal intentar recuperar l’emissió de TVArtés i el seu grup estarà al seu 
costat en tot allò que puguin ajudar, però demanen que en cap cas amaguin “el cap 
sota l’ala”. La TVArtés ha estat pionera a la comarca i és història, història viva, és 
present i això ho han de seguir defensant tots els grups municipals. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra vol aclarir que el fet s’està portant a terme 
des del 2010. Demana al regidor sr. Roger Genescà, que en aquell moment estava a la 
Comissió executiva en la implantació de la TDT al Bages-Bergueda-Solsonès, com no 
se li va ocórrer llavors d’incentivar i fer tots els canvis necessaris per passar de 
l’analògic a TDT. També vol esmentar la situació en la qual es van trobar els diferents 
grups durant la campanya electoral. No es va poder emetre un debat de tots els grups 
a TVArtés perquè algú així ho va considerar quan des d’aquest mitjà haurien pogut 
arribar a tothom molts dels temes que es plantejaven. 

 El regidor en Roger Genescà i Campi diu a la regidora sra. M. Àngels Crusellas que és 
molt hàbil i que sempre troba l’argument que més l’interessa. Diu que no desmereixi 
TVArtés, ja que ens ha vingut a dir que TVArtés emet molt poques hores i que 
principalment fa cobertura d’altres mitjans. 



 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que ella no ha dit això. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí respon que això és el que ha insinuat. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa interromp al regidor sr. Roger Genescà i diu que 
no cal entrar en més debat sobre aquest tema. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí pregunta a l’Alcalde si li retira la paraula. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí demana que consti en acta que el senyor Alcalde 
li ha pres la paraula. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa li respon que sí, que li pren. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí demana que consti en acta perquè és la primera 
vegada que passa un cosa així. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu al regidor sr. Roger Genescà que si el grup 
de CIU assumeix la possible sanció que pertoca per aquesta actuació no hi tindran cap 
problema però que ell no tolerarà cap il·legalitat quan ja hi ha hagut un advertiment o 
recomanació i torna la paraula al regidor. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí lamenta que s’hagi produït aquesta situació, tot i 
que creu que ell en cap moment ha perdut la compostura i no era mereixedor que se li 
retirés la paraula. Aprofita per afegir que el seu grup intentarà defensar al màxim la 
TVArtés i li demana que ells continuïn la feina que ja havien iniciat en l’anterior govern. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que l’Equip de govern treballarà perquè 
tinguem la TDT a la comarca. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra considera que el regidor sr. Roger Genescà 
és molt hàbil girant les paraules dels altres. Cap de les persones que estan al govern o 
a l’oposició se’ls ha ocorregut extingir la flama de TVArtés, ans al contrari s’ha treballat 
amb totes les persones de TVArtés. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí demana novament que reconsiderin la seva 
postura. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra li recorda que TVArtés va ser creada pel 
Grup Unitari quan aquest agrupava els dos grups que hi ha ara al govern. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí lamenta que digui això perquè ja hi havia gent 
fent televisió abans que entrés aquest partit, tot i això la decisió de l’Alcalde sr. Josep 
Paré va ser una molt bona decisió. Afegeix que no voldria que els seus descendents 
l’acabessin tancant. 

 El regidor en Joan Babeli i Shawa, en relació a la Festa de la Verema, exposa que 
aquesta és la festa i la fira del vi d’Artés i per tant també del Bages. Atès que l’activitat 
econòmica que genera és molt important per Artés, per als botiguers i la gent que 
treballa a Artés, el nostre grup CIU té series preocupacions per les reduccions del 
pressupost de la festa i que podria ocasionar que esdevingués en itinerant. Aquest fet 
preocupa a molta gent i per això us demanem que ens informeu com està aquest tema. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que la partida segueix sent la 
mateixa, però recorda que 8.000 euros dels 38.000 euros que constaven en la partida 
corresponent ja se’ls va gastar l’anterior govern. Aquesta és l’única retallada que de 
moment s’ha fet. 
Afegeix que des de l’Equip de govern volen treballar un replantejament de totes les 
festes del poble, no només de la de la verema, perquè pensen que potser cal alguna 
modificació i que tot aquest tema es realitzarà mitjançant un procés participatiu per 
millorar aquestes activitats culturals i de promoció econòmica d’Artés. De moment, 
però, no s’ha pensat per res en el plantejament que fa. 

 El regidor en Joan Babeli i Shawa demana a la regidora sra. Pilar Valiente si dins 
aquests canvis plantejaria una festa de la verema itinerant. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que quan fa setze anys va començar la 
festa ja es va plantejar que fos itinerant per tots els municipis inclosos dins la D.O., 



però que encara no hi ha hagut cap municipi que demanés liderar la festa. Finalment, 
afegir que tot i els beneficis que comporta la festa, deixa un dèficit econòmic. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí demana quin dèficit deixa. 

 L’Alcalde respon que en aquest cas serà de 15.000 euros aproximadament. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí demana a l’Interventor que certifiqui que el dèficit 
és aquest. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que els números els tenen els 
representants dels diferents grups que van assistir a la reunió de la Verema. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que només s’han reduït algunes 
despeses per no passar-se de la partida pressupostària. 

 El regidor en Joan Babeli i Shawa entén que els beneficis de la festa per a la població 
són molt grans. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros el convida a les reunions que es faran sobre 
el plantejament de les festes a partir del mes de novembre. 

 El regidor en Joan Babeli i Shawa demana que consti en acta que accepta la invitació. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que la proposta del regidor sr. Joan 
Babeli és a nivell de grup i que ells pensen que si la festa passa a ser itinerant serà per 
una manca de lideratge en aquest procés. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que els representants de CIU que 
han anat a les reunions de la Festa de la Verema no han preguntat res de tot això. 

 La regidora na Judith Saus i Moreno exposa que des de l’Equip de govern se’ls ha 
informat de la situació que està passant l’Escola de Música i que ja se n’ha parlat avui. 
Tot i així volen demanar que se segueixi treballant i posar una temporalització més 
ràpida perquè els preocupa molt que el dèficit pugui ser bàsicament estructural. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que s’ha parlat amb la part tècnica i 
política i el dia set es farà una reunió per parlar de les taxes i es mirarà de fer una 
reunió tècnica amb els responsables de l’Escola de música. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra reitera que una cosa més immediata serà 
l’aprovació de taxes i una altra serà més profunda i que correspon a l’estructura, que 
realment és la més important. 

 El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana que s’optimitzin els recursos de l’escola 
ja que sembla que l’augment de quotes vagi . Sembla que l’augment de quotes serà 
inevitable i també caldrà un plantejament reestructurat, ja que en aquests moments 
s’està aguantant la càrrega d’altres municipis. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros recorda que aquests temes ja s’han parlat en 
les reunions i és per això que demana que hi assisteixin sempre les mateixes persones, 
ja que creu que els traspassos d’informació entre els diferents regidors de CIU no 
arriben. Des de l’Equip de govern hem entomat aquest tema, hem fet uns números i en 
base a això es treballarà. També s’intentarà treballar estructuralment l’Escola de 
música. 

 El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que tant sols ha volgut remarcar aquest 
assumpte. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que també han treballat amb tots els 
Ajuntaments dels voltants que tenen nens a l’Escola, ja que en aquest cas es tracta 
d’un 40% d’alumnat de fora d’Artés per arribar a un possible conveni ja que com 
ajuntaments potser podrien col·laborar. També s’ha treballat amb els grups polítics i 
sempre s’ha tingut en compte la direcció de l’Escola. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que al seu grup no els suposa cap problema 
el traspàs d’informació. El problema el tenen quan se’ls convoca a hores que, per 
qüestions professionals, no poden assistir. Per aquest motiu, aprofiten el Ple per donar 
la seva opinió sobre aquest tema. 



 El regidor en Roger Genescà i Campí demana que de seguida que es pugui se’ls faciliti 
l’Estat de comptes de la Festa Major. També demana que s’expliqui quin sistema de 
Barres es va fer per la Festa Major i si hi havia cap cisterna prevista en el Castell de 
Focs. 
Pel que fa a la Policia Local, demanen informació sobre quines persones aniran a 
l’acadèmia, com s’ha fet el procés de selecció de les persones que entraran a formar 
part de la plantilla... 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que ja es va explicar a la reunió 
informativa però que si cal ho tornaran a explicar. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que la persona que s’ha incorporat ja 
havia treballat al nostre Ajuntament i ara ja només falta incorporar una altra persona 
per suplir les persones que han marxat. A l’Escola de policia  hi van dues persones 
però només se’n contracta una. Les dues persones que aniran a l’Escola faran el servei 
de cap de setmana. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores i 
cinquanta-cinc minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  
Certifico. 
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