
 

 

 

 

 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 3 DE MARÇ DE 2011 

 

 

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

minuts, al saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Damià 

Casas i Herms i assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na Montserrat 

Bach i Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde en Roger Genescà i Campí, na M. Carme Vila i 

Biosca, n’Enric Fonts i Illa i en Domènec Baró i Bach i els regidors/es en Ramon Martínez i 

Pareja, en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na Pilar Valiente i Ballesteros, na M. 

Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, 

prèviament convocats per avui.  

Excusen la seva absència na Montserrat Morell i Fonts i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

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 MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A 

L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

 

Seguidament presenten conjuntament la següent Moció els tres grups municipals de 

Convergència i Unió, GUA-AM i PSC-PM: 

“Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que han 

fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià. 



Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana 

format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps, aquests han 

aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que 

permetia les emissions de TV3 en aquest territori.  

Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva d’Acció 

Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les 

emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les renovades amenaces de noves 

multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros 

i ara ha de fer efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho 

és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de constrenyiment i embargament de 

comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a 

més, se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes.” 

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en 

el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra 

banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben 

diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó 

garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i 

de llibertat d’expressió.  

És per tots aquests motius que els tres grups municipals proposen l’aprovació dels següents 

acords: 

1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià 

sobre Acció Cultural del País Valencià. 

2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una 

mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la 

promoció de la llengua. 

3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el 

País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin 

als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que consideri una 

prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible. 

4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la 

Generalitat Valenciana i a ACPV. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció presentada. 

 

 

APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DESPESES 2010 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Hisenda per a 

l’aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdits per a despeses adquirides durant l’exercici 

2010 per import de 160.241,73 euros, sense que existeixi pel global de la despesa consignació 

pressupostària i que diu el següent: 



“Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-econòmiques, 

afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de l’existència de factures que figuren a la 

relació annexa per import de 160.241,73 €, corresponents a la prestació de serveis, 

subministraments i treballs diversos acreditats per diferents proveïdors com a conseqüència de 

la realització de despeses sense consignació pressupostària pel conjunt de la despesa, i d’ 

acord amb l’ annex que s’ adjunta al present. 

Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents regidories i reuneixen 

els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la Corporació les aprovi i 

reconegui el crèdit que representa. 

L’article 18è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits previs a l’aprovació de 

les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o tècnic de l’àrea 

corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

Atès l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte de l’exigibilitat de les obligacions 

prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en concret, l’apartat cinquè de 

l’esmentat precepte, que estableix que no es podran adquirir compromisos de despesa per 

quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses, essent nuls de ple 

dret els acords que no respectin l’esmentada norma. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I 

del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  funcionament i regim jurídic de les 

entitats locals, sobre la competència del Ple de la Corporació pel reconeixement extrajudicial de 

crèdits, quan no existeixi consignació. 

Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2011, i per tant restarà 

condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, resultant que hi ha 

suficient crèdit a les partides corresponents. 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, l’adopció dels 

següents  

A C O R D S: 

Primer.- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa, per import de 

160.241,73 €, la prestació de serveis, subministrament i treballs diversos, doncs es tracta de 

prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees, als 

efectes d’imputar-les a les corresponents partides del pressupost del 2011.   

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats.” 

 

Seguidament se sotmet a votació l’aprovació dels anteriors acords: 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, en Domènec Baró 

i Bach, n’Enric Fonts i Illa, na Carme Vila i Biosca i Ramon Martínez i Pareja. 



S’abstenen en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na Pilar Valiente i Ballesteros, 

na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

 

DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS 

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 

control del Ple, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta 

núm. 3/2011. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

No n’hi ha. 

 

 

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

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

Certifico. 


