
 

 
 
ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L'EXCM. PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 7 DE 
JULIOL DE 2011 
 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia set 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, es reuneixen na M. Pilar Valiente i Ballesteros, na 
Anna M. Ginesta i Franquesa, 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, en Joan Babeli i Shawa, n’Ernest 
Clotet i Berenguer i en Ramon Fornell i Alsina, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària, prèviament 
convocats per avui. 
Excusa la seva absència la regidora na M. Àngels Crusellas i Serra. 
A l’inici de la sessió no ha arribat la regidora na Judith Saus i Moreno. 
El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 
 
 
LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
La Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior que s'aprova per unanimitat i sense cap esmena. 
Es dóna lectura a l'article 58 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals de 28 de novembre de 1986, que diu el següent: 
Dins dels trenta dies següents al de la sessió de constitució, l'Alcalde convocarà la sessió o sessions 
extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre els següents punts: 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents. 
c) Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del 
Ple. 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments de Tinents d'Alcalde i dels 
membres de la Comissió de Govern i Presidents de les Comissions Informatives, així com de les 
delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir. 
Finalitzada la seva lectura es va passar seguidament al desenvolupament de l'Ordre del dia: 
 
 
RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE 
 
El senyor Alcalde proposa al Ple Corporatiu l’adopció del següent acord: 
- El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió  ordinària el tercer dijous de cada mes, a les 20 hores i trenta 
minuts. 
El Ple per unanimitat aprova la proposta presentada per l’Alcaldia. 
 
S’incorpora al Ple la regidora na Judith Saus i Moreno. 
 
 
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 
 
Acte seguit, per al millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre's a l'aprovació de 
l'Ajuntament en Ple, i de conformitat amb les regles dels articles 123 i següents del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcalde proposa la creació de les 
Comissions Informatives permanents, a les quals s'adscriuran els Regidors que igualment s'expressen, 
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respectant la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la Corporació 
següent: 
Primer.- Acordar la creació i composició de les següents Comissions Informatives: 
 
COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
PRESIDENT 

 
JOSEP CANDÀLIGA I FREIXA 

 
GUA 

 
VOCAL 

 
JOAN BABELI I SHAWA 

 
CIU 

 
VOCAL 

JOSEFA MONTAÑOLA I CORTINA  
CIU 

 
VOCAL 

ERNEST CLOTET I BERENGUER  
CUP 

 
VOCAL 

ANNA M. GINESTA I FRANQUESA  
GUA 

 
VOCAL 

ODONELL SANTOS I VENTURA  
PM 

 
COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS 

 
PRESIDENT 

 
JOSEP CANDÀLIGA I FREIXA 

 
GUA 

 
VOCAL 

 
ROGER GENESCÀ I CAMPÍ 

 
CIU 

 
VOCAL 

MANEL PARREÑO I JIMÉNEZ  
CIU 

 
VOCAL 

JUDITH SAUS I MORENO  
CUP 

 
VOCAL 

M. PILAR VALIENTE I BALLESTEROS  
GUA 

 
VOCAL 

M. ÀNGELS CRUSELLAS I SERRA  
PM 

 
COMISSIÓ DEL TERRITORI 

 
PRESIDENT 

 
JOSEP CANDÀLIGA I FREIXA 

 
GUA 

 
VOCAL 

 
ROGER GENESCÀ I CAMPÍ 

CIU 

 
VOCAL 

JOSEP M. CAMPRUBÍ I SALVÓ CIU 

 
VOCAL 

RAMON FORNELL I ALSINA CUP 

 
VOCAL 

M. PILAR VALIENTE I BALLESTEROS GUA 

 
VOCAL 

M. ÀNGELS CRUSELLAS I SERRA PM 

 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
PRESIDENT 

 
JOSEP CANDÀLIGA I FREIXA 

 
GUA 

 
VOCAL 

 
ROGER GENESCÀ I CAMPÍ 

CIU 

 
VOCAL 

MANEL PARREÑO I JIMÉNEZ CIU 

 
VOCAL 

ERNEST CLOTET I BERENGUER CUP 

 
VOCAL 

M. PILAR VALIENTE I BALLESTEROS GUA 

 
VOCAL 

M. ÀNGELS CRUSELLAS I SERRA PM 
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Segon.- Les Comissions informatives celebraran sessió ordinària el segon dijous de cada mes, (si és 
festiu se celebrarà el dia abans), en el següent horari: 

- Comissió del Territori, a les 20 hores 
- Comissió de Serveis generals, a les 20,30 hores 
- Comissió de Serveis a les persones, a les 21 hores 

Tercer.- Qualsevol regidor pot assistir a qualsevol de les comissions informatives de les quals no forma 
part com oient sense dret a vot. 
 
A continuació, el regidor en Roger Genescà i Campí, portaveu de CIU, manifesta el següent:  “En aquest 
apartat respectem la decisió de l’equip de govern a l’hora de definir el nombre i nom de les comissions, 
així com les persones que en formin part. Entenent que s’ha de donar un marge de confiança en la seva 
creació. 
Amb la conversa mantinguda el passat dilluns, en forma de comissió informativa, varem poder constatar 
una clara voluntat de canvi pel que fa aquest apartat, marcant clarament que es realitzarà una reunió de 
cada comissió informativa (per tant 3) el dijous previ al Ple. Aquest canvi comportarà de forma legal, a la 
no presència de tots els regidors a les comissions que tenen per objectiu informar del que anirà al Ple.  
Aquest fet creiem que no és positiu, no aporta transparència, i demanem que quedi constància de la 
nostra petició, comentada el passat dilluns i que veig que ja heu recollit, que tots els regidors que ho 
desitgin i no formin part d’una comissió, puguin assistir a aquestes com a observadors. 
Aquests són els motius que ens porten a abstenir-nos en aquest apartat, el fet de permetre donar un vot 
de confiança, a la vegada que es permeti l’assistència de tots els regidors/es a les comissions. 
També volem fer notar la manca de diàleg en la realització de les comissions i la manca de consens en 
aquest apartat. Un fet remarcable per la situació de precarietat en el Govern de l’Ajuntament”. 
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, 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 7 vots afirmatius i 5 abstencions, per majoria queda aprovada l’anterior proposta. 
 
 
NOMENAMENT REPRESENTANTS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Per part de la Secretària  s'informa als membres de la Corporació que s'ha de procedir al nomenament 
dels representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple. 
Seguidament es dóna compte de la proposta de nomenament de representants als òrgans col.legials  que 
presenta l’Alcaldia: 
Primer.- Que el sr. Josep Candàliga i Freixa representi a l'Ajuntament en l'Agrupació de Defensa Forestal 
integrada pels municipis d'Artés, Calders i Monistrol de Calders. 
Segon.- Que la sra. Anna M. Ginesta i Franquesa sigui la representant de l'Ajuntament en els Consells 
Escolars del Col·legi Públic Dr. Ferrer, de l'Institut d’Educació Secundària Miquel Bosch i Jover i en 
l’Escola Vedruna. 
Tercer.- Que la sra. Anna M. Ginesta i Franquesa sigui la representant de l’Ajuntament a l’Escola Bressol 
Moixaines i a l’Escola Municipal de Música. 
Quart.- Que la sra. M. Pilar Valiente i Ballesteros sigui la representat de l'Ajuntament a la Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de Manresa. 
Cinquè.- Que la sra. Anna M. Ginesta i Franquesa sigui la representant d’aquest Ajuntament al Consell 
Escolar Municipal. 
Sisè.- Que la sra. M. Pilar Valiente i Ballesteros sigui la representant d’aquest Ajuntament a Localret. 
Setè.- Que la sra. M. Àngels Crusellas i Serra sigui la representant d’aquest Ajuntament en la Xarxa de 
ciutats i pobles per a la sostenibilitat. 
Vuitè.- Que la sra. M. Àngels Crusellas i Serra sigui la representant d’aquest Ajuntament al Consorci del 
Bages per a la Gestió de Residus. 
Novè.- Que la sra. M. Pilar Valiente i Ballesteros sigui la representant d’aquest Ajuntament al Consorci 
per a la gestió de la televisió digital pública Bages-Berguedà-Solsonès. 
Desè.- Que la sra. Anna M. Ginesta i Franquesa sigui la representant d’aquest Ajuntament al Consorci del 



Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès. 
El regidor en Roger Genescà i Campí, com a portaveu de CIU,  manifesta el següent: “El nostre grup 
s’abstindrà, ja que és una proposta que es realitza des de l’equip de govern i en desconeixem els criteris 
que els ha dut a aquests nomenaments. Mantenim el marge de confiança i amb l’abstenció garantim 
també el seu desenvolupament. 
L’Alcalde respon que en la designació dels representants s’ha tingut en compte la responsabilitat de cada 
regidor en les seves àrees corresponents. 
 
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, 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 7 vots afirmatius i 5 abstencions, per majoria queda aprovada l’anterior proposta. 
 
 
CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
I.- JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, de data 27 de juny de 2011, en el qual el sr. Alcalde resol el 
següent: 
Primer.- Que la Junta de Govern Local presidida per aquesta Alcaldia estarà integrada per quatre 
regidors, nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, que a continuació 
s’indiquen: 
Na M. ÀNGELS CRUSELLAS I SERRA 
Na PILAR VALIENTE I BALLESTEROS 
N’ODONELL SANTOS I VENTURA 
N’ANNA GINESTA I FRANQUESA 
Segon.- La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions: 
1.-L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
2.-Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delegui i que a continuació s’expressen: 
- Les atribucions f, g, j, ñ, o, p i q de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 

de Règim Local. 
 3.-Les atribucions que li atribueixin les Lleis. 
Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri i es publicarà en el Butlletí Oficial de la província per a general coneixement. 
II.- NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE 
Es dóna compte del Decret, de data 27 de juny de 2011, del Sr. Alcalde, en el qual es resol el 
nomenament dels Tinents d'Alcalde i que és el següent: 
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde els Regidors següents: 
1r Tinent d’Alcalde: Na M. ÀNGELS CRUSELLAS I SERRA 
2nTinent d’Alcalde: Na PILAR VALIENTE I BALLESTEROS 
3r Tinent d’Alcalde: N’ODONELL SANTOS I VENTURA 
4t Tinent d’Alcalde: N’ANNA GINESTA I FRANQUESA 
Als Tinents d’Alcalde els correspondrà substituir, en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu 
nomenament, l’Alcalde, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici 
de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions de l’Alcalde en el supòsit de vacant de 
l’Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde. 
Segon.- De la present resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri, notificant-
la, a més, personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la província, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels anteriors Decrets de l’Alcaldia. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i cinquanta minuts, 
de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 
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