
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint de desembre de dos mil dotze, 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’Elisabet Carracedo i Mañosa 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 Joan Babeli i Shawa, en Josep M. Camprubí i Salvó, 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  

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

 

APROVACIÓ  PROVISIONAL  MODIFICACIÓ NORMES DE PLANEJAMENT  ILLA  CELLER 

COOPERATIU 

 

A continuació es dóna lectura  al següent dictamen presentat per la Comissió informativa 

d’Urbanisme: 



 

Vist que per aquest Ajuntament, en sessió del Ple de la Corporació del dia 17 de maig de 

2012, es van aprovar , entre d’altres, els següents acords: 

“Primer .- Aprovar inicialment les modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de 

planejament d’Artés corresponents a: 

• Modificació de la part escrita del text refós de les Normes urbanístiques del planejament en 

l’apartat d’EDIFICACIÓ INDUSTRIAL (clau 7), introduint l’afegit: i (clau 7a). 

• Introduir, una nova qualificació d’EDIFICACIÓ INDUSTRIAL (clau 7b) de nova creació, amb 

nous paràmetres, per l’illa industrial del Celler Cooperatiu, actualment en (clau 7a). 

Segon .- Sotmetre les esmentades modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de 

planejament d’Artés, 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, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d’urbanització complementaris així com també 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 els arts. 73 i 74 el Decret legislatiu 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 Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Cinquè.- Notificar aquest acord als propietaris dels terrenys compresos dins l’àmbit de la 

modificació corresponent a l’illa del Celler Cooperatiu”. 

Vist que, practicada la corresponent exposició pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí 

Oficial de la Província del dia 3 de juliol de 2012, així com en el diari “El Periódico”, del dia 29 

de juny de 2012 i exposat en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i a la web de la 

Corporació i notificat l’anterior acord als propietaris dels terrenys compresos dins l’àmbit de la 

modificació corresponent a l’illa del Celler Cooperatiu, no s’han presentat al·legacions. 

Vist que segons consta en l’expedient administratiu han estat demanats els informes 

reglamentaris corresponents, havent-se rebut els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua de 

data 4 de setembre de 2012 i de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 

la Diputació de Barcelona de data 7 de setembre de 2012 favorables amb determinades 



 

prescripcions a incloure en el text de la modificació proposada. Assabentats de l’informe emès 

pel Director General de Comerç el dia 31 de juliol de 2012. 

Vist que l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme, preveu que l’informe dels organismes afectats ha de ser emès en el 

termini màxim d’un mes i que aquest termini ha transcorregut sobradament pel que fa a l’informe 

d’avaluació ambiental.  

Atès que 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, preveu que “l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans 

d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un 

únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament 

corresponent”. 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal i l’informe de Secretaria en data 15 de 

desembre de 2012. 

Aquesta Comissió, de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de dret que han 

quedat exposats, ha de proposar que pel Ple municipal siguin adoptats el següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de 

planejament corresponent a l’illa del Celler Cooperatiu, redactada per l’arquitecte municipal 

senyor Pere Pajerols i Casas, consistents en: 

• Modificació de la part escrita del text refós de les Normes urbanístiques del planejament en 

l’apartat d’EDIFICACIÓ INDUSTRIAL (clau 7), introduint l’afegit: i (clau 7a). 

• Introduir, una nova qualificació d’EDIFICACIÓ INDUSTRIAL (clau 7b) de nova creació, amb 

nous paràmetres, per l’illa industrial del Celler Cooperatiu, actualment en (clau 7a). 

Segon.-  Trametre per triplicat exemplar les modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries 

de planejament corresponent a l’illa del Celler Cooperatiu i còpia de l’expedient administratiu a 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva. 

 

El Ple, per unanimitat, i per tant amb el quòrum suficient de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

ADHESIÓ ORDENANÇA DIPUTACIÓ SOBRE INTERVENCIÓ MUNIC IPAL AMBIENTAL 

 

Es dóna compte del Dictamen de la Comissió de 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 i publicada en el Butlletí Oficial de la província del dia 

19 d’octubre de 2012 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 per la Diputació de Barcelona i publicada al Butlletí Oficial de la 



 

província del dia 19 d’octubre de 2012, 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 i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artés. 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 29 de setembre 

de 2011. 

CINQUÈ.- Instar de l’Alcaldia i el desplegament i execució dels presents acords.” 

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

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ CONTRA LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT 

EDUCATIVA 

 

Seguidament es dóna lectura a la Moció presentada conjuntament pels quatre grups polítics 

municipals: 

“MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE 

LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ 

El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer 

recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un 

projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió 

lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un 

ampli suport social i polític a Catalunya. 



 

Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha 

resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén 

posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat 

respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua 

vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels 

anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar 

en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país. 

El projecte de Llei orgànica vol convertir el català en quarta llengua a l’escola. Aquest 

projecte preveu que els pares puguin escollir la llengua vehicular, i en cas que no 

s’ofereixi l’opció castellana en centres públics, es pugui accedir a centres privats amb les 

despeses a càrrec de la Generalitat. En el projecte també es preveu que els alumnes podran 

obtenir el títol d’ESO o batxillerat sense necessitar el català, ni tant sols se n’hauran d’examinar 

i que l’ús de les llengües cooficials com el català quedarà reduït a algunes assignatures, a un 

concepte tant arbitrari com “proporcions equilibrades”, segons l’esborrany. 

L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de 

l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la 

normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de 

promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya. 

Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i 

contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la 

Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La 

millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a 

què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, 

professors i alumnat. 

Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social 

catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible la 

convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir l’estadi de plena 

llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui únicament a la realitat nacional 

i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. 

El Ple d’aquesta Corporació ja ha manifestat la seva voluntat democràtica d’obrir el 

procés per a la independència de Catalunya, davant els atacs constants de l’aparell de 

l’Estat Espanyol, es constata que la mencionada independència no constitueix tant sols una 

necessitat sinó que esdevé una urgència. 

Per tots els motius exposats anteriorment, tots els grups municipals proposen l’adopció 

dels següents acords: 

PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Artés a la reforma de la llei d’educació 

del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model 

d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot 

l’alumnat. 

SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un 



 

sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de 

recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya. 

TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i 

declarar-lo persona non-grata al municipi d’Artés, i demanar la retirada immediata de 

l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació. 

QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les 

ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer 

una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit 

educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país. 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Parlament de les Illes 

Balears, al Parlament Valencià, al “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”, al 

Secretari General de la UNESCO i a somescola.cat” 

 

- La regidora na Josefa Montañola Cortina explica que el seu grup, en un primer moment, va 

presentar una Moció sobre somescola.cat però que ara la retiren i donen suport a aquesta 

Moció conjunta perquè veuen important la unitat de tots els grups en el tema del Català. 

 

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

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER RETIRAR LA NOMENCLATURA FRANQUI STA DE LA PLAÇA 

DELS MÀRTIRS 

 

Seguidament es dóna compte a la Moció presentada pel grup municipal de la CUP, que diu el 

següent: 

El règim franquista va imposar l’adoctrinament i l’espanyolització a tots els àmbits de la vida 

oficial i quotidiana. També amb els noms dels carrers. La nomenclatura franquista tan sols 

recordava i homenatjava noms, fets i persones del propi bàndol, el guanyador. La resta havia 

de caure, en el millor dels casos, en l'oblit i la postergació.  

Calia deixar ben clar qui havia guanyat la guerra i qui manava, alhora que s'esborrava 

sistemàticament qualsevol rastre que recordés la democràcia, les llibertats perdudes i la 

catalanitat. Així doncs, una de les primeres decisions del nou Ajuntament franquista va ser  

castellanitzar tots els noms dels carrers i places i  canviar-ne alguns immediatament. 

No fou fins a finals dels setanta que s’inicià el llarg, i encara inacabat, procés de normalitat 

democràtica. Així, en aquell context cal destacar la lluita del Front local del Partit Socialista 

d’Alliberament Nacional dels Països Catalans, el PSAN, que en aquells moments va sol·licitar a 

l’Ajuntament la retolació dels carrers en català, el canvi de diferents noms franquistes de 

carrers i que les comunicacions de l’Ajuntament es redactessin en català. 



 

Així, el 25 de maig de 1979, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el canvi de nomenclatura de 

diversos carrers del poble. Per exemple varen desaparèixer els carrers General Mola, Calvo 

Sotelo, Onésimo Redondo, José Antonio, Generalísimo, Tradición o Almirante Carrero Blanco. 

Tanmateix alguns carrers tan sols es catalanitzaren, carrers també imposats pel franquisme 

que fins aquell moment s’anomenaven oficialment  San Víctor, San Liborio o Virgen de 

Fusimaña. Fins i tot es mantingué, incomprensiblement, un cas indiscutiblement franquista, la 

Plaza de los Mártires, nomenclatura encara avui en dia vigent amb la seva traducció catalana. 

De fet, l’emplaçament de l’actual Plaça dels Màrtirs sorgeix durant la guerra civil, arrel 

l’ensorrament d’una casa particular. Desconeixem si durant aquell període tingué algun nom 

oficial, però en qualsevol cas, foren les autoritats feixistes rebels, un cop arribades al poder 

gràcies a l’aixecament militar del 1936, qui batejaren l’emplaçament com la Plaza de los 

Mártires, en referència a una clara instrumentalització d’una part de les víctimes locals al llarg 

del conflicte armat. 

En ple segle XXI, la pervivència del franquisme en l’antroponímia de carrers i places del nostre 

país, dista molt d’una exhibició de virtuts democràtiques, sinó més bé d’una exhibició de 

sotmetiment i negació de les llibertats.  

En aquest sentit i amb concordança a la moció per la retirada de la simbologia franquista i per 

una política municipal de memòria històrica que va ser aprovada per majoria absoluta pel ple 

d’aquest Ajuntament el 21 de juny del present any (malgrat encara no s’hagin fet efectius els 

principals acords de la mateixa), el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa 

al Ple d'Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer.  Retirar immediatament la nomenclatura franquista de la Plaça dels Màrtirs. 

Segon.  Obrir un procés informatiu i divulgatiu on s'expliqui els motius de la retirada de la 

nomenclatura de la Plaça dels Màrtirs i on la gent pugui proposar i participar en l'elecció d’un 

nou nom per aquest cèntric emplaçament del poble. 

 

- El regidor en Josep M. Camprubí Salvó diu que el motiu de l’abstenció del seu grup és perquè 

no consideren necessari posar cap nom a aquest indret. Consideren que el més correcte seria 

retirar el nom actual i no substituir-lo. Afegeix que pel que fa referència a la retirada d’elements 

franquistes, el seu grup hi està totalment d’acord. 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina respon que el seu grup veu bé que no es doni cap nom 

nou a aquest indret si això és el que es decideix. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

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

M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa, n’Ernest Clotet Berenguer, en 

Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus Moreno. 



 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 

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

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA DELS COMPTES M UNICIPALS 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció per la transparència dels comptes municipals 

presentada pel grup de la CUP i que diu el següent: 

 

Atès el clima de desconfiança entre la població en general sobre l’ètica i l'honorabilitat dels 

càrrecs polítics, motivat pels diversos casos de corrupció que s’han produït i s’han comprovat 

arreu del país. 

Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència i garantir la honorabilitat 

dels càrrecs electes i de l’autoanomenada classe política en general, començant per les 

administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals. 

Atès que el millor mecanisme perquè la ciutadania recuperi la confiança en els càrrecs públics 

és la transparència, cal demostrar a la ciutadania la realitat dels càrrecs electes i de confiança a 

través d'aquest tipus d'accions que proposem, evitant, d’aquesta manera aquest tipus de 

rumorologies. 

Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i que també 

està previst a l’avantprojecte de llei de transparència, encara en fase d’aprovació. 

Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió 

transparent i austera de les despeses derivades de la representació política. 

Atès que la publicació d’aquesta informació en un mitjà oficial no és obligatori i, per tant, aquest 

fet suposaria un exercici excepcional que convertiria el poble d’Artés en capdavanter en 

transparència dels comptes públics. 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.  Publicar al web de l’Ajuntament una relació de les retribucions i indemnitzacions 

econòmiques (del pressupost municipal) que perceben tots els regidors i càrrecs de confiança 

(personal eventual), així com les dels directius de totes aquelles entitats i organismes amb 

participació municipal, ja siguin organismes autònoms, empreses, fundacions o consorcis. 

Segon.  Realitzar i publicar al web municipal un informe trimestral (desglossat mensualment) de 

les despeses, des del començament de l’actual mandat, que inclogui dietes, telèfons mòbils, 

locomoció i totes les despeses de representació de l’alcalde i els regidors de l’equip de govern, 

així com les despeses destinades a tots els regidors i grups municipals per la seva tasca de 

representació. Aquest informe inclourà cada despesa, el seu concepte i l’electe o grup 

municipal corresponent. 



 

 

 

- El regidor en Manel Parreño Jiménez exposa que el seu grup comparteix la Moció presentada 

però no la troben del tot necessària. Coincideixen en el fet de voler que l’administració sigui el 

màxim de transparent i volen que qualsevol ciutadà tingui accés a aquesta informació però no 

volen que això signifiqui un augment de feina per a l’administració, ja que creuen que s’ha de 

posar èmfasi en la reducció de les despeses. Finalment, per tots aquests motius, el seu grup 

s’abstindrà. 

 

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

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

Crusellas Serra, n’Elisabet Carracedo Mañosa, 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 MOCIÓ EN DEFENSA DE LA SALUT I CONTRA L’Ú S D’HERBICIDES I 

PLAGUICIDES AGROTÒXICS EN ELS ESPAIS PÚBLICS 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup municipal de la CUP i que diu el 

següent: 

 

Atès que els plaguicides i herbicides són productes químics de síntesi qualificats com de risc 

per al ésser humà, la fauna, la flora i tots els ecosistemes en general, la normativa referent a 

aquest productes els classifica segons la seva toxicitat per la salut i el medi ambient i la seva 

possible degradació.  

Atès que l'ús d’agrotòxics implica severs impactes en el medi ambient. Tenint en compte que 

gran part dels agrotòxics són persistents, no es descomponen naturalment i poden romandre 

llargs períodes (fins i tot anys) en l'ambient abans de desintegrar-se, possibilitant, a més, que 

es vagin acumulant en els teixits humans i animals, concentrant-se i superant les quantitats que 

es detecten en l'ambient. 

En base a la resposta a la instància presentada en data de 26 de Juliol del 2012 en nom de 

Som lo que Sembrem, EcoArtés i CUP i resposta en data de sortida del registre 5 d’Octubre 

hem sabut quins són els herbicides i plaguicides de que fa ús aquest ajuntament. Segons la 

informació tramesa, aquest Ajuntament fa ús concretament del herbicida Roundup ultra plus- 

Glifosat 36% i del plaguicida Fastac – Alfa Cipermetrin 10%, en espais públics, com jardins i 

parcs infantils, marges de vials i arbrat públic.  



 

Atès que l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn saludable per 

a la vida de les persones, així com per la sostenibilitat medi ambiental, ja que té atribuïdes 

competències en salut pública i medi ambient.  

Atès que les vies més importants d'entrada d’agrotòxics a l'organisme de les persones són la 

pell i la via respiratòria, així com també poden penetrar per via ocular o per la via oral, en ser 

ingerits accidental o voluntàriament. Atès que d'estar contaminats, l'aire, la pols, l'aigua, el sòl, 

la sorra o els aliments poden ser una font d'exposició a agrotòxics. Aquesta exposició pot 

causar intoxicacions agudes o cròniques, depenent del temps de la mateixa i de la quantitat 

d’agrotòxic a la qual la persona s'exposa. Tenint en consideració els riscos directes per a la 

salut humana que suposa l’ús tant de Glifosat com de Cipermetrin, i els danys que generen 

ambdues substàncies tòxiques sobre l’ecosistema natural, estant classificats els productes 

emprats com a perillosos per al medi en el registre de productes fitosanitaris. 

Danys derivats de l’ús de herbicides i plaguicides agrotòxics compostos per Glifosat i 

Cipermetrin 

Danys derivats de l’ús d’herbicides amb Glifosat 

L’ herbicida glifosat presenta una elevada toxicitat per a tot tipus d’ organismes vius, inclosos 

els humans i també de tipus ambiental. 

El permís per a l’ús del glifosat a la UE s’hauria d’haver revisat aquest any 2012. La Comissió 

Europea, però, va aprovar una directiva l’any passat amb la qual s’aplaça aquesta revisió, 

beneficiant a grans corporacions amb interessos en el sector agrotòxic com Monsanto, fins 

l’any 2015.  

El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de 

laboratori com en estudis epidemiològics. El estudis epidemiològics han relacionat l’exposició 

de persones al glifosat amb un risc més gran de part prematur per exposició en combinació 

amb d'altres biocides, un risc més gran d’avortaments, un risc més gran de desenvolupament 

de càncer de limfomes no-Hodgkin, una possible més gran incidència de mieloma múltiple. 

Els estudis de laboratori mostren diferents efectes negatius, com efectes genotòxics i 

mutagènics, modificacions en l’estructura i funcionament de les cèl·lules, interferències en la 

síntesi d’esteroides i actuació com a disruptors endocrins, produint també pertorbacions en el 

desenvolupament reproductiu d’animals de laboratori reduint la producció de testosterona, 

interferències en el funcionament del fetge, malformacions congènites, i efectes tòxics en 

cèl·lules de la placenta humana que poden afectar negativament la reproducció humana i el 

desenvolupament del fetus. 

Tenint en compte que residus d’aquest herbicida han estat detectats a les cases de treballadors 

i treballadores agrícoles, a la seva orina i a la dels seus familiars, a la sang de dones no 

embarassades i en molts aliments, encara que en concentracions baixes, queda demostrat el 

risc d’exposició a aquest herbicida. 

El glifosat ha estat detectat freqüentment a l’aire i a la pluja, així com a les aigües superficials 

de regions agrícoles. Un estudi recent a Catalunya constata que el 41% de les mostres 

analitzades té un contingut detectable de glifosat, així com que la concentració mitjana de 



 

glifosat de totes les mostres és de a 0’2 µg.l-1 , mentre el valor màxim admès per la normativa 

europea (Directiva 2006/118/EC).al llarg de l’any és 0’1 µg.l-1 , essent aquesta xifra superada 

en un 68% dels casos 

Aquest herbicida, en les seves formulacions comercials, ha mostrat impactes molt intensos i 

diversos en els ecosistemes aquàtics, podent produir nivells extremadament alts de mortalitat 

en amfibis, la qual cosa podria afectar a la disminució de les seves poblacions. Recentment, la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia feia públics els resultats dels seus estudis sobre la 

incidència d’aquest herbicida en 10 espècies d’amfibis europeus, mostrant que les dosis 

recomanades pels fabricants són mortals per la majoria d’elles, i que dosis menors afecten la 

biologia i el comportament dels amfibis. D’altra banda, els musclos també han mostrat molta 

sensibilitat als herbicides basats en el glifosat28. A més, el glifosat ha mostrat efectes tòxics en 

algunes espècies de peixos, i pot reduir la resistència d’altres peixos a les malalties, 

incrementant la incidència d’infeccions. També s’ha mostrat la influència del glifosat en la 

biologia i reproducció de cargols d’aigües dolces, i com a resultat, la seva possible influència en 

la expansió de malalties de mamífers com la fascioliasis. 

El glifosat absorbit per les plantes és eventualment excretat per les arrels a la rizosfera del sòl. 

S’ha observat que és tòxic pels diferents fongs i bacteris que són necessaris i beneficiosos per 

la natura, desequilibrant la comunitat microbiana del sòl. Els cucs de terra també es veuen 

afectats negativament per aquest herbicida, ja sigui sol o en combinació amb d’altres 

herbicides. 

Aquest herbicida no només afecta a les plantes sobre les que s’aplica o aquelles properes als 

camps de conreu i/o afectades per la deriva amb el vent, sinó que generacions posteriors 

d’aquestes plantes també mostren problemes de germinació i/o desenvolupament disminuït, 

podent produir-se importants canvis ecològics per aquest efecte. Com amb d’altres herbicides, 

el seu ús ha portat a l’aparició de plantes resistents, aquest herbicida produeix, a més, molts 

problemes en els mateixos cultius als que s’aplica i a cultius posteriors el que suposa un greu 

risc sobre la producció agrària.  

L’any 2009, la Cort Suprema francesa va confirmar una sentència anterior en la que es 

condemnava a l’empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca comercial del 

glifosat) per no haver dit la veritat en relació a la seguretat d’aquest herbicida i per haver 

utilitzat publicitat enganyosa al definir-lo com a biodegradable. El glifosat és considerat com a 

“perillós per al medi” per la Unió Europea 

Danys derivats de l’ús de plaguicides amb Alfa Cipe rmetrin 

La cipermetrina és un piretroïde. Els piretroïdes són insecticides basats en el piretro, un 

insecticida natural, però que tenen una activitat biològica molt més alta que el seu model 

natural ja que han estat modificats per fer-los més persistents en l'ambient. La cipermetrina 

persisteix en un bosc ruixat fins a per 7 mesos a la terra i en l'escorça dels arbres, amb el risc 

que el contacte amb superfícies tractades comporta per a la salut, en ser altament perillós per 

via oral, inhalatòria i dèrmica.  



 

En les últimes dècades hi ha hagut un augment dràstic en l'ús de cipermetrina a escala global, 

a causa que per molt temps se’l va considerar un insecticida relativament poc perillós. No 

obstant aquesta aparent innocuïtat de la cipermetrina ha començat a revisar-se. Estudis 

recents mostren que els efectes en la salut de la cipermetrina -i dels piretroïdes en general 

poden ser molt més greus del que es creia. 

Segons l'OMS, la cipermetrina és un Classe II: Moderadament perillós. També la categoría 

toxicológica és la II Altament Tòxic L'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer 

(IARC) ho classifica com a “possible cancerigen humà”. Existeixen estudis que relacionen certs 

tipus de càncer (leucèmia, limfomes) amb els piretroïdes. Segons aquests estudis, més del 

20% d'aquests tipus de càncer estan vinculats amb l'exposició crònica a piretroïdes com la 

cipermetrina. 

S'han reportat símptomes crònics després d'estar en contacte amb els piretroïdes. Els 

símptomes que s'inclouen són trastorns cerebrals i locomotors, polineuropatía i supressions 

immunològiques, i que a més s'assemblen a la síndrome de sensibilitat química múltiple (MCS) 

els piretroïdes en general poden tenir un efecte de supressió immunològica. 

La cipermetrina es altament tòxica per als organismes aquàtics i per als peixos tant com per a 

les abelles. Altres organismes benèfics que poden ser afectats per la cipermetrina són 

escarabats, aranyes i centpeus que viuen a la terra. 

La cipermetrina és a més perillosa per ser un producte altament inflamable. 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.  Suspendre de forma immediata i totalment l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics pel 

manteniment dels parcs, jardins, marges de camins i vials i arbrat públic, emprats en l’actualitat 

pels serveis municipals (tant el servei de jardineria com la brigada  municipal) que inclouen en 

la seva composició química el Glisofat i la Cipermetrina (com ara Roundup o Fastac). 

Segon.  Dur a terme pràctiques alternatives de jardineria, de manteniment de parcs i jardins, 

marges de camins i vials i arbrat públic fonamentades en tècniques compatibles amb la salut 

dels ciutadans i del medi ambient. Per exemple utilitzant productes biològics acceptats en la 

pràctica de l’agricultura ecològica. 

Tercer.  Per tal de promoure la salut pública, difondre aquests acords entre el conjunt de la 

població i iniciar  

una campanya per advertir, a través dels mitjans de comunicació municipals, dels perills per a 

la salut i dels riscos per al medi ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides 

agrotòxics. 

Quart.  Traslladar aquests acords a Som lo que Sembrem: C/ Lleida, 1 – baixos · 25600 – 

Balaguer (Lleida) · 973450683 · A/e ilp@somloquesembrem.org 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí explica que en la votació d’aquesta Moció s’abstindran 

pels dubtes que els genera el tema de l’herbicida, tot i que pel que fa a l’insecticida podrien 

arribar a estar-hi d’acord, ja que es tracta d’un producte tòxic amb alternatives. En canvi, pel 



 

que fa a l’herbicida, actualment només té el vinagre com alternativa natural i aquest no es 

comercialitza en la concentració necessària perquè es pugui utilitzar de manera eficaç. 

 

Se sotmet a votació aquesta Moció.  Resultat: voten afirmativament: en Josep Candàliga i 

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

Crusellas Serra, n’Elisabet Carracedo Mañosa, 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 MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INF ORMATIVA PERMANENT 

DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

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 modificació de la Comissió Informativa permanent de serveis a les persones, a la 

qual s'adscriurà els Regidors que igualment s'expressen, respectant la proporcionalitat existent 

entre els diferents grups polítics representats a la Corporació. 

 

Així, la proposta de la modificació de la Comissió efectuada per l’Alcaldia queda de la següent 

manera: 

 

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 ELISABET CARRACEDO MAÑOSA  PM 

 

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 Serra, n’Elisabet Carracedo Mañosa, 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. 

 

 

DONAR COMPTE NOMENAMENT PERSONAL DE CONFIANÇA 

 

Seguidament es dóna comte del següent nomenament de personal de confiança: 

“DECRET: 

Vist l'informe emès per la secretaria respecte als requisits que legalment s’estableixen pel 

nomenament de personal eventual i  on s’estableix que l’òrgan competent és l’alcalde.  

Vist l'informe de la intervenció municipal respecte de l’existència de consignació pressupostària 

suficient per fer front a la despesa que comporta aquest nomenament. 

Atès el que disposen els articles 304 i 305 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; articles 9, 10 i 11 del 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 

juliol; i a l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

DISPOSO: 

Primer. Nomenar com a personal eventual  la senyora Meritxell Bonastre Arís per ocupar el lloc 

de treball de Tècnica de suport a regidories amb efectes del dia 16 de novembre de 2012. La 

retribució bruta anual serà de 10.707,01 euros i dedicació del 50 per 100 de la jornada. D’acord 

amb la normativa vigent, podrà ser separat lliurement en qualsevol moment del mandat 

corporatiu i cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en 

el moment o data en què es produeixi l’expiració del mandat corporatiu o el cessament 

d’aquesta alcaldia que el nomena, per a la qual presta la funció de confiança i/o assessorament 

especial. 

Segon. A la persona nomenada, se li aplicarà, per analogia, el règim estatutari dels funcionaris 

de carrera i tindrà la protecció social mitjançant el règim general de la Seguretat Social.  

Tercer.-. Fer públic aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, amb expressió del càrrec, règim de retribucions i la dedicació. 

Així ho mana i signa el senyor Alcalde, en presència del Secretari que dóna fe, a Artés a 15 de 

novembre de 2012.” 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

 

DONAR COMPTE DECRETS DELEGACIONS I NOMENAMENT TINEN T D’ALCALDE 

 

Seguidament es dóna compte dels decrets de delegació i nomenament de la senyora Elisabet 

Carracedo Mañosa i que diuen el següent: 



 

 

1.- Aquesta Alcaldia, mitjançant Decret del dia 16 de novembre de 2012, ha disposat: 

“De conformitat amb el que disposa l’article 21.3 i 23.4 de la Llei Reguladora de les Bases de 

Règim Local i l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la 

gestió, he resolt: 

Efectuar els següents nomenaments i delegacions genèriques: 

- Delegació de Cultura, Esports i Joventut, Entitats i Festes: regidora senyora ELISABET 

CARRACEDO I MAÑOSA. 

La regidora delegada esmentada en relació amb la matèria objecte de la delegació exercirà 

funcions de planificació, programació i gestió de les actuacions que corresponguin a cada àmbit 

d’actuació municipal pel qual se la designa amb facultat de direcció, inspecció i impuls dels 

serveis compresos en cada àmbit, sense facultat però de resoldre actes que afectin a tercers. 

L’exercici de la delegació s’inicia a partir de la data de notificació d’aquest Decret i la delegació 

s’entendrà tàcitament acceptada si no es manifesta res al respecte dins del termini de les 24 

hores següents a la seva notificació. 

Doni’s compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que se celebri i publiqui’s en la forma 

pertinent.”  Artés, 29 de novembre de 2012 

 

2.- Aquesta Alcaldia, mitjançant Decret del dia 16 de novembre de 2012, ha disposat: 

“De conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim 

Local i l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, he 

RESOLT 

Primer.- Nomenar Tinent d’Alcalde la Regidora següent: 

3a Tinent d’Alcalde: N’ELISABET CARRACEDO MAÑOSA 

A la Tinent d’Alcalde li 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.-  Que la senyora ELISABET CARRACEDO MAÑOSA formarà part de la Junta de 

Govern Local d’aquesta Corporació. 

Tercer.-  De la present resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri, 

notificant-la, a més, personalment a la designada, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 

província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.” 

Artés, 29 de novembre de 2012 

 

El Ple de la Corporació es va donar per assabentat dels esmentats Decrets. 

 

 



 

APROVACIÓ MOCIÓ PER CREAR UNA APORTACIÓ ADREÇADA A ENTITATS 

ARTESENQUES QUE ATENGUIN PERSONES AMB RISC  

 

Seguidament, es vota deixar sobre la taula aquesta Moció: 

 

Voten a proposta del regidor n’Ernest Clotet Berenguer,  que demana que es deixi aquesta 

Moció sobre la taula per tal de treballar-la millor, ja que tot i que veuen que s’ha de fer algun 

tipus de conveni amb Càrites, no entenen que hi hagi d’haver una subvenció econòmica a una 

entitat per cobrir unes necessitats que ja es vetllen des dels mateixos serveis socials de 

l’Ajuntament. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí explica que, tot i així, mantenen la Moció perquè entenen 

que és molt difícil posar-se d’acord tots els grups. 

 

- La regidora n’Anna Ginesta Franquesa explica que en breu els convocarà per redactar el 

conveni  de col·laboració en què participarà Càrites, ella com a regidora i els altres portaveus 

dels grups municipals. 

 

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno. 

S’abstenen: en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta 

Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra i n’Elisabet Carracedo i Mañosa. 

Voten en contra: en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 

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

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 5 abstencions i 5 vots en contra, per majoria es decideix no 

deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

PROPOSTA D’ESMENA A LA MOCIÓ: 

Seguidament el Grup Municipal de la C.U.P proposa introduir a la Moció per crear una 

aportació adreçada a entitats artesenques que atenguin persones de risc i que consisteix en la 

substitució del concepte “aportació” pel de “conveni”. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que la intenció del seu grup era que quedés 

clar que aquesta entitat podria rebre una aportació econòmica. 

 

Resultat: 

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno. 



 

S’abstenen: en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta 

Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra i n’Elisabet Carracedo i Mañosa. 

Voten en contra: en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 

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

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 5 abstencions i 5 vots en contra, per majoria s’acorda no 

aprovar aquesta esmena. 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada p el grup municipal de 

Convergència i Unió que diu el següent: 

L’actual situació econòmica està tenint un efecte dramàtic en moltes famílies catalanes i, 

lògicament, també afecta a la nostra localitat.  A causa de la manca de contractes laborals, les 

persones amb risc d’exclusió social no poden afrontar les despeses imprescindibles per poder 

subsistir. A aquesta situació s’afegeix el poc suport que reben de les administracions i les 

dificultats per les que passen les seves famílies a causa de les conseqüències socials 

derivades de la crisi.   

Per aquest motiu, encara tenen més importància les iniciatives sorgides de la societat civil que 

permeten donar, de forma parcial, solució a les mancances d’aquestes persones i/o famílies. 

En l’actualitat, Artés té un índex d’atur molt elevat, tot i que si el comparem amb la mitjana 

catalana o comarcal és sensiblement inferior. L’atur registrat a Artés és de més d’un 15% i el 

nombre d’artesencs i artesenques que estan registrades s’apropa a les 450 persones (448 

novembre 2012). L’atur de forma perllongada en el decurs dels últims anys provoca, com a 

conseqüència, que es deixin de percebre els subsidis previstos, i això esdevé una llosa 

insuportable per a moltes famílies. 

L’Ajuntament d’Artés ha de ser sensible a les necessitats dels seus vilatants. Per aquest motiu 

és necessari preveure nous mecanismes que afrontin aquesta situació. La incentivació 

econòmica és fonamental per resoldre el problema estructural de l’atur, però aquesta solució no 

és d’immediata aplicació. Mentre la crisi no es resolgui, i previsiblement  el 2013 serà igual que 

l’actual o pitjor, l’Ajuntament ha de prendre mesures urgents que de forma “pal·liativa” facin 

costat a la multitud de famílies artesenques que pateixen.  

Com hem dit al principi d’aquesta moció, la societat civil organitzada fa un magnífic treball, 

donant resposta a les necessitats urgents. A Artés aquesta tasca tant lloable la realitza Càrites 

que dóna un suport imprescindible a més de 80 famílies artesenques. Garanteix, doncs, les 

mínimes necessitats a les famílies que més pateixen. Cal subratllar i agrair el paper fonamental 

de la societat, ja que són moltes les persones i empreses que de forma anònima fan donatius 

per tal de sufragar-ne el cost. El temps i l’experiència en altres municipis ha demostrat que una 

bona entesa entre entitats del tercer sector i administracions dóna un excel·lent resultat. 

L’ajuntament de forma unilateral no té la capacitat d’arribar a tot arreu, ja que mecanismes 

burocràtics poden alentir processos que són d’extrema urgència. 

Per aquest motiu, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de l’ajuntament 

d’Artés adoptar els següents acords: 



 

1. Establir el mecanisme necessari per tal de col·laborar amb Càrites a Artés a fi de 

establir un protocol d’intercanvi de dades de les persones o famílies que sol·licitin l’ajut 

a l’entitat. Aquest procés es realitzarà mitjançant una taula de coordinació amb totes les 

parts implicades. La taula establirà les actuacions a desenvolupar. 

2. Crear el mecanisme més adequat establint un conveni de col·laboració amb  l’entitat de 

Càrites i la resta d’entitats registrades que actuïn a Artés i que atenguin a persones 

amb risc, ja sigui a través d’una aportació, concessió d’un ajut amb caràcter 

excepcional per interès social o qualsevol altre forma legal permesa. Proposem que 

l’import sigui revisat per part dels tècnics de l’ajuntament. 

3. Que l’ajuntament creï un punt de recollida solidari que reculli aliments de primera 

necessitat, per ser distribuïts posteriorment entre les famílies d’Artés que en tinguin 

necessitat. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que el seu grup està a favor de treballar a favor 

de les necessitats socials que es puguin detectar, però creuen que aquesta tasca s’ha de fer 

des de l’Ajuntament, que no es pot delegar. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campi, en representació del seu grup, encoratja a les entitats 

que es dediquen aquests tipus de tasques en aquests moments tan difícils i demana que 

s’intenti desenvolupar el més ràpid possible els diferents punts d’aquest acord. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa agraeix la tasca que estan portant aquestes entitats pel 

poble i recordar-los que des de l’Ajuntament sempre s’està al costat d’aquells que ho 

necessitin, així com també estan oberts a treballar amb tots aquests col·lectius i voluntaris. 

 

Seguidament es passa a la votació d’aquesta Moció: 

Voten a favor: en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta 

Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño 

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

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

n’Elisabet Carracedo i Mañosa. 

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria s’aprova aquesta Moció. 

 

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 adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de 

Govern núm. 49. 

 



 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, en referència a una pregunta formulada en un Ple 

anterior sobre l’estalvi energètic, explica que el tècnic està fent una comparativa entre la 

despesa d’enguany i la de l’any anterior però que necessita un mes per tal de poder fer el cicle 

corresponent a un any. En la part que s’ha pogut comparar s’ha observat que la despesa és 

gairebé la mateixa, tot i que el cost d’aquest servei s’ha apujat, així com l’IVA. 

 

- El regidor en Joan Babeli Shawa exposa que per sort estan a punt  d’acabar-se les obres de 

l’Eix Transversal i això és un  motiu d’alegria per a tots els usuaris.  

En la  nova senyalització de l’Eix  trobem  a faltar, en la sortida 151,  una indicació   que senyali 

Artés amb la llegenda “Artés centre”. Aquesta es va ignorar de forma intencionada per evitar el 

trànsit de camions pel centre urbà. Tot i així pensem que es en el mateix senyal es podia 

indicar “Artés centre” i “Pròxima sortida: Artés polígon Industrial”. Per això demanem al govern 

de l’Ajuntament d’Artés que demani que es torni a incloure el nom d’Artés a la sortida 151 de 

l’Eix Transversal. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que aquesta modificació en la senyalització es 

deu a una proposta del Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya pel risc i perill que 

té aquesta sortida d’Horta d’Avinyó. La gent d’Artés, si ho creu convenient, pot seguir fent servir 

aquesta sortida i la gent que ve de fora, moltes vegades, porten un navegador que els indica 

les diferents opcions. S’ha fet així pel fet que és un punt on s’han registrat diversos accidents i 

des de l’Equip de Govern es va creure necessari seguir les indicacions del Servei de Trànsit de 

la Generalitat ja que amb aquestes obres de l’Eix també es vol millorar el tema de seguretat. 

 

- La regidora n’Anna Ginesta Franquesa informa que, en data 10 de desembre, l’obra social de 

la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ha fet un donatiu per un import de 1.000 euros en 

col·laboració amb les beques de llibres i material didàctic pels infants empadronats i 

escolaritzats a la nostra població. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí diu que obriran un restaurant a la Ronda del Torrent i 

que els propietaris tenen por que les tanques que hi ha actualment en aquella zona dificultin el 

pas dels vehicles des del carrer Rocafort i demana si es buscarà alguna solució encara que 

sigui de forma provisional. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que s’ha enviat una carta al Diputat de territori i 

sostenibilitat demanant-li assessorament en els canvis de circulació d’aquella zona. S’ha 

demanat un estudi per la zona on hi ha el c/ Manresa, c/ Montserrat, c/ Bruc, c/Núria i tota la 



 

zona. De tota manera es farà una senyalització provisional fins que es resolgui aquest tema 

definitivament. 

 

- El regidor en Josep M. Camprubí Salvó exposa que dins el pla d’estalvi energètic hi ha inclòs 

el c/ Raval on s’encén una farola sí una no, però a la plaça de Cal Màrio hi ha un focus de 2000 

vats que funciona tota la nit. Es va posar per la festa del Raval i encara no s’ha tret. 

Afegeix que li han arribat moltes queixes del cementiri, fins i tot que no es buiden els 

contenidors. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que si hagués sabut abans que hi havia 

aquest focus encès ja l’hauria fet apagar i li demana que una altra vegada, si torna a passar, 

l’avisin de seguida. 

Pel que fa al tema del cementiri diu que des de Tots Sants que no hi ha anat, però que en 

aquell moment estava impecable. Afegeix que és possible que els contenidors estiguin plens de 

les flors que s’hi porten per Tots Sants i que s’han fet malbé. 

 

La regidora na Josefa Montañola Cortina diu que encara no se’ls ha fet arribar l’informe que 

han demanat tantes vegades sobre els serveis funeraris. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana com està el tema per treure el monument que hi 

ha allà en memòria dels caiguts. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que per poder-ho fer s’han de modificar les 

normes i que està previst fer-ho en el moment que s’hagi de fer alguna modificació més. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que es va demanar un inventari de les propietats 

municipals, dels terrenys i dels edificis, en el qual constessin més dades de cadascun, des dels 

serveis que tenen així com la capacitat, l’estat en què es troba, els usos dels locals...i també 

ofereix que el grup de la C.U.P. faci aquest treball. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra recorda que algunes d’aquestes dades han de ser 

determinades per tècnics. 

 

El regidor en Roger Genescà Campi explica que hi havia fet un estudi dels equipaments 

municipals on constaven moltes d’aquestes dades. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que el citat estudi s’hauria d’actualitzar perquè hi ha 

algun immoble que no hi figura. 

 



 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que aquest inventari es va fer en la legislatura 

2003-07 i diu que ja el passarà a tots els grups. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que en un Ple anterior van presentar una proposta de 

campanya de consum pels comerços de la vila. Creuen que ara hi ha poc temps per treballar 

aquest tema i que potser seria convenient treballar-lo més a fons per a properes campanyes de 

consum i que fins i tot es podria fer fora de l’època de Nadal. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que ha parlat amb els botiguers i que aquests 

cedeixen l’organització d’aquesta iniciativa a l’Ajuntament. Afegeix que, tal com diu el regidor 

sr. Clotet, es pot fer en qualsevol moment de l’any vinent. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana si es té constància de l’entrada de cap petició per a 

explotacions mineres dins el nostre terme municipal. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que té concertada una visita amb una empresa de 

geologia però que no sap si és per aquest mateix tema. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana informació sobre el calendari que es vol repartir 

des de l’Ajuntament. Explica que hi surt el nom d’una empresa del municipi i també hi surt el 

nom de l’Ajuntament d’Artés en una mida més petita. També demana si aquest calendari ha 

tingut cap cost per a l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que es va demanar a aquesta empresa si volien 

col·laborar amb l’Ajuntament amb l’elaboració d’un calendari. L’empresa ens va presentar una 

proposta, l’Equip de govern la va trobar conforme i com que al municipi no hi ha cap altra 

impremta es va tirar endavant. Aquesta iniciativa ha suposat un cost zero per a l’Ajuntament. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que ha vist que havia tornat a sortir la publicació 

INFOARTÉS. Al mateix temps demana que si aquesta publicació només té en compte l’opinió 

de l’Equip de govern, que si només es té voluntat d’informar des dels dos grups que hi ha al 

govern, es deixi de fer i que cadascú faci el seu propi butlletí com fan els grups que estan a 

l’oposició. Diu que la informació hauria de ser plural. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que es tracta de la publicació d’un full i que per 

tant la informació ha de ser molt resumida. Diu que es va optar per no parlar de grups sinó del 

que està passant a Artés. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que reconsideren l’opció que en properes 

edicions es doni un espai als grups que estan a l’oposició. 



 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que es pot parlar d’aquesta opció. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana si es vol fer alguna cosa per tal de mostrar el 

suport a l’Ajuntament de Celrà, atès que aquest ha estat denunciat per l’Estat espanyol  per 

haver-se declarat territori lliure i sobirà. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que faran una carta de suport de l’Ajuntament i tots 

els regidors. 

 

La regidora na Josefa Montañola Cortina demana si se’ls pot facilitar l’estudi de costos dels 

concerts de música i del cicle de teatre que ha organitzat l’Ajuntament d’Artés durant l’any 

2012. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que, pròximament, els facilitarà l’estudi de 

costos del cicle de teatre. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores i quinze 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


