
 

 

 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia quinze de novembre 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 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 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 
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

 
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA SRA. ELISABET CARRACEDO 
MAÑOSA 

 

Seguidament s'examina la credencial expedida per la Junta Electoral Central i presentada per 

la senyora Elisabet Carracedo Mañosa, en la qual consta que ha estat designada regidora de 

l'Ajuntament d'Artés en substitució per renúncia del senyor Odonell Santos Ventura.  Per la qual 

cosa i en virtut de l'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 

General correspon atribuir-li l'escó de regidora d'aquest Ajuntament: 

Examinada, doncs, l'anterior credencial i constatada la personalitat de l'interessada i de 

conformitat amb l'article 108.6 de la Llei esmentada, per la Secretària se li formula la següent 

pregunta:"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 



del càrrec de regidor de l=Ajuntament d=Artés, amb lleialtat al Rei, respectar i fer respectar  la 

Constitució i l'Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat". 

La senyora Elisabet Carracedo Mañosa respon: Sí prometo, per imperatiu legal. A continuació 

afegeix: Sense renunciar als valors republicans i a les meves conviccions, prometo defensar els 

interessos d’Artés i de la seva gent, així com treballar democràticament per una Catalunya 

lliure. 

La senyora Elisabet Carracedo Mañosa, per aquest acte, adquireix plena condició del càrrec de 

regidora d'aquest Ajuntament. 

 

 

APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT  DE L’ADHESIÓ  
SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI 
INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA, ANUALITAT 2012 

 

Seguidament es dóna compte del següent Dictamen: 

A la vista de la minuta  del “Conveni de col·laboració per al finançament de la integració  dels 

serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de 

Barcelona anualitat  2012”,  tramesa pel Consell Comarcal del Bages i trobada conforme. 

D’acord amb l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en virtut del qual les 

Administracions poden signar convenis de cooperació que tenen caràcter voluntari i base 

negocial. 

La Comissió informativa  d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar la minuta del conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 

l’Ajuntament d’Artés per al finançament dels serveis de transport públic de la comarca del 

Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM  de Barcelona, anualitat 2012. 

Segon.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni i tota la documentació 

necessària per a l’execució d’aquesta resolució. 

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’esmentat Dictamen. 

 

 

APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI-MARC COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT D’ARTÉS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL 
FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE LA COMARCA DEL BAGES 

 

Vista la proposta de pròrroga del Conveni-marc de col·laboració per a l’organització i el 

finançament dels serveis socials bàsics de la comarca del Bages entre el Consell Comarcal del 

Bages i l’Ajuntament d’Artés 2012 i trobada conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 



Primer.- Aprovar la pròrroga i el programa específic d’execució per a l’exercici 2012 del 

Conveni-marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys 

de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels Serveis Socials 

Bàsics, de conformitat amb els annexos adjunts. 

Segon.- Facultar el senyor Alcalde, en Josep Candàliga i Freixa, per a la signatura de la 

documentació necessària per a la formalització de l’anterior acord. 

 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER DEMANAR L’APLICACIÓ EN MATÈRIA D’IBI A LES 
CARRETERES O AUTOVIES SUBJECTES ALS PEATGES A L’OMBRA 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup municipal GUA-AM i que diu el 

següent: 

Atès que l’any 2008, l’Audiència Nacional va sentenciar que una autovia madrilenya havia de 

tenir valor cadastral a efectes de l’IBI perquè s’entenia que l’aprofitament de la carretera era 

públic, però no gratuït, precisament perquè estava finançada mitjançant el peatge a l’ombra.             

I tenint en compte que l’article 61.5.a) de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 2/2004) estableix que 

no estan subjectes a l’Impost sobre Béns Immobles, entre d’altres, les carreteres, sempre que 

siguin d’aprofitament públic i gratuït.  

En els darrers temps s’ha imposat la inversió en noves carreteres amb el sistema de concessió 

o “peatge a l’ombra”.   

Es planteja la qüestió de si aquestes vies estan subjectes a l’impost municipal, en tant que es 

discuteix, si entre en el supòsit de carreteres d’aprofitament públic i gratuït que es requereix per 

a que n’estiguin exemptes.   

La sentència de l’Audiència Nacional de 2 de desembre de 2008 va resoldre tot dubte, establint 

que per a determinar si existeix o no aprofitament gratuït és necessari examinar si el 

concessionari rep alguna contraprestació per a l’ús de l’autovia.   

La conclusió de la Sentència és que en el sistema de concessió, mitjançant el qual una 

Comunitat Autònoma o administració pública satisfà unes quantitats en concepte de subvenció 

al concessionari, calculada en funció del nombre de vehicles – quilòmetres recorreguts- no sols 

té com a objecte el finançament i execució d’una autovia, sinó que també persegueix l’obtenció 

d’un benefici per part de la concessionària de l’explotació.   

D’aquesta manera l’Administració abona el peatge que correspondria pagar a l’usuari i no 

existeix per tant un aprofitament públic i gratuït a l’autovia. Això significa que no es donen els 

requisits per a la no subjecció a l’IBI, cal per tant de considerar l’autovia subjecte a l’impost i ha 

de ser inclòs a en el cadastre i valorada cadastralment.   

Atès que entre els eixos construïts en la forma de concessió “peatge a l’ombra”, trobem la C-

25, que transcorre part del quilometratge pel nostre terme municipal i per tant cal que sigui 



inclòs en el padró cadastral, dins la categoria d’immobles de característiques especials en 

matèria d’IBI.   

És per tot l’exposat que es proposen al Ple de l’Ajuntament d’Artés els següents acords:   

Primer.- Sol·licitar que l’organisme responsable de la gestió del padró cadastral de l’Impost 

sobre Béns Immobles del nostre municipi realitzi els treballs i actuacions necessàries per 

incloure el padró cadastral de l’Impost les finques i elements de les autovies subjecte a 

“peatges a l’ombra” que passin pel nostre terme municipal, tot tenint en compte la repercussió 

que ha tingut la mateixa autovia en els terrenys de naturalesa industrial i agrària, per tal que 

meritin la corresponent tributació, en el proper exercici 2013.   

Segon.- Fer la corresponent comunicació a les empreses concessionàries a fi a efecte de tallar 

la prescripció que pugui sorgir en cas de dilació dels pagaments que estiguin obligats per llei a 

complir.   

Tercer.- Donar compte dels acords al govern de la Generalitat de Catalunya, la Federació de 

Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Gerència Regional del Cadastre 

i l’ORGT de la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Bages. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT DE 
LICITACIÓ  DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL 
BAR DEL CENTRE CÍVIC MUNICIPAL D’ARTÉS 

 

Vist que l’expedient de licitació del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar del 

Centre Civic Municipal d’Artés s’ha tramitat conforme preveu els articles 157 a 161 del 

TRLCSP, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del 

procediment obert. 

Vistos els informes units a l’expedient emesos per la Secretària i l’Interventor.  

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a 

l’article  110 del Real Decret Legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 

licitació, així com l’aprovació del cànon que ascendeix a 7.200,00 euros anuals. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 2 de novembre de 2012 d’inici de l’expedient de 

contractació. 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert de l’explotació del bar del 

Centre Cívic Municipal d’Artés. 

Tercer.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.   



Quart.- Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i al perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, concedint un termini de vint dies per a la presentació de 

proposicions.  

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A LES COOPERATIVES 

 

A continuació es dóna lectura a la moció presentada pel grup municipal de la CUP, que diu el 

següent: 

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l’Any 

Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a altres 

institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme,  

reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i 

impulsar la formació i el creixement de les cooperatives.  

El missatge de l’Any Internacional: Les empreses cooperatives ajuden a construir un món 

millor, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.  

Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus 

integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i 

del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia catalana: l’agricultura, 

el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els 

serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera.  

Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, 

la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament 

econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits.  

Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una 

cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena 

economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, 

aporten el 4,5% al PIB català.  Les cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període 

més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 

33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana. 

En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els 

principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.  

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

l’adopció dels següents acords: 

Primer. Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea 

General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives. 

Segon. Realitzar accions de divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives i de 

promoció del cooperativisme, amb la col·laboració de les empreses d’economia cooperativa del 

municipi, així com amb les organitzacions representatives del cooperativisme català. 



Tercer. Establir contacte amb Coop57, entitat cooperativa de finances ètiques i solidàries, per 

tal de fomentar els seus serveis de finançament alternatius al municipi. Particularment 

necessari davant les greus dificultats que el teixit productiu passa per accedir al dret al crèdit, 

en un context de restricció per part de la banca tradicional en perjudici de la reactivació 

econòmica. 

Quart. Ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula 

cooperativa a les persones desocupades i/o emprenedores que s’atenen des dels diferents 

serveis municipals. 

Cinquè. Prioritzar, quant a la política de contractació de l’Ajuntament, les empreses 

cooperatives i establir criteris i condicions referents als drets laborals a l’hora d’adjudicar les 

contractacions, tenint en compte també l’aspecte territorial en les contractacions, d’acord amb 

les limitacions legislatives existents. 

Sisè. Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social, en l’obtenció 

d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al propi ens local, publicitat als mitjans 

públics i presència en fires. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta que des del grup de Convergència i Unió estan 

d’acord amb l’activació de l’economia i del cooperativisme, així com del sector emprenedor dins 

d’una voluntat del foment d'ocupacions.En aquesta proposta de suport a les cooperatives, 

estem d'acord en el text, però no tant en els acords que es demanen perquè  en aquests temps 

que corren veiem bé  de  potenciar iniciatives cooperativistes per tot allò  que aporta, però això 

no ha de significar el tancar portes a altres iniciatives tan lloables com aquestes,  també 

generadores d'ocupacions. Fets com fomentar els serveis d' una cooperativa de finances sense 

conèixer-ne  res;  posar davant les  cooperatives per sobre  d' altres empreses que també 

generen ocupació; donar ajuts, cessions de locals, publicitat gratuïta, o  presència en fires, 

creiem que són deslleials i discriminatoris envers  altres iniciatives. Tots aquests punts fan que 

sense un diàleg o una explicació, des de CIU  no tinguem clar haver d' aprovar aquesta moció. 

Per tot això el nostre grup de Convergència i Unió s'abstindrà en aquesta votació. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que l’Equip de govern va valorar positivament el 

fet de donar suport a les cooperatives però que hi havia algun punt de la Moció en què no hi 

acabaven d’estar d’acord i que per aquest motiu han volgut presentar unes esmenes a la 

Moció. El principal motiu és la paraula “prioritzar” ja que estan a favor de tota l’economia, ja 

sigui de cooperatives, autònoms o petits empresaris, tot i que hi ha petits aspectes que ens 

poden afectar com ara la fira, els mitjans de comunicació...on es pot donar prioritat a aquest 

sistema. Estan d’acord amb el valor de les cooperatives però no amb tot el contingut de la 

Moció, per aquest motiu presenten aquestes modificacions. Afegeix que primer podrien passar 

a la votació de la Moció presentada per la CUP i seguidament votar-la amb les esmenes 

introduïdes per l’Equip de govern. 

 



La regidora na Judith Saus Moreno  diu que amb aquesta Moció no volen pas desafavorir a 

altres empreses, ja que en cap moment des de la Cup es vol desafavorir al petit empresariat 

local, ans al contrari amb aquesta moció pretenem afavorir l'economia local, apostant per 

fórmules que garanteixin estabilitat laboral i una altre forma de fer economia. Creiem que s'han 

de fer accions pràctiques per enfortir i fer créixer el teixit cooperatiu local. 

 

Resultat:  

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

Moreno. 

Voten en contra: En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. 

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

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 3 vots afirmatius, 5 abstencions i 5 vots en contra, queda denegada l’anterior 

Moció. 

 

Seguidament l’Alcalde presenta la Moció modificada que diu el següent: 

 

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l’Any 

Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a altres 

institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme,  

reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i 

impulsar la formació i el creixement de les cooperatives.  

El missatge de l’Any Internacional: Les empreses cooperatives ajuden a construir un món 

millor, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.  

Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus 

integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i 

del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia catalana: l’agricultura, 

el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els 

serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera.  

Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, 

la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament 

econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits.  

Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una 

cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena 

economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, 

aporten el 4,5% al PIB català.  Les cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període 

més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 

33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana. 



En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els 

principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.  

Per tot això, el grup municipal GUA-AM proposa al Ple d'Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer. Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea 

General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives. 

Segon. Realitzar accions de divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives i de 

promoció del cooperativisme, amb la col·laboració de les empreses d’economia cooperativa del 

municipi, així com amb les organitzacions representatives del cooperativisme català. 

Tercer. Establir un contacte amb Coop 57, entitat cooperativa de finances ètiques i solidàries, 

per tal de conèixer els seus serveis de finançament alternatius al municipi. 

Quart. Ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula 

cooperativa a les persones desocupades i/o emprenedores que s’atenen des dels diferents 

serveis municipals. 

 

La regidora na Judith Saus moreno diu que la CUP votarà que NO a la moció presentada per 

l'equip de govern, i no precisament perquè no estiguem a favor de donar prioritat i treballar per 

a les cooperatives i l'economia social. De fet com ja sabeu ha estat iniciativa de la CUP 

presentar la moció a favor de les cooperatives però no retallada, tal i com es proposa en 

aquesta segona versió, ja que considerem que aquesta representa una declaració d'intencions, 

buida de voluntat real de canviar o potenciar alguna cosa. 

Volem manifestar en veu alta que estem farts de l'actitud de l'equip de govern i de les seves 

estratègies per anar fent la seva, fent política de cara a la galeria, però que en veritat impliqui 

ben poc un canvi real. De seguir amb aquesta política no trobareu més suport en la Cup. 

Entenem que la política no ha de ser de paraula i bones intencions, com estem acostumats, 

sinó ha de servir per canviar la realitat en la que vivim, si més no aquesta és la voluntat de la 

Cup. 

 

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 Serra, n’Elisabet Carracedo Mañosa, en Roger Genescà Campí, en Manel 

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

Shawa.  

Voten en contra:  

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

Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 vots en contra, queden aprovats els anteriors acords. 

 

 



APROVACIÓ PROPOSTA DE MOCIÓ A FAVOR DE LA UNITAT DE LES ASSOCIACIONS 
MUNICIPALISTES  

 

Seguidament el regidor en Ramon Fornell Alsina dóna lectura a la Moció presentada per la 

CUP que diu el següent: 

Atès que la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) és una entitat que agrupa municipis 

per defensar-ne els interessos, prestar-los serveis, assessorar-los i apropar la realitat municipal 

a d’altres administracions.  

Atès que l’Associació Catalana de Municipis (ACM) és una entitat que agrupa municipis per 

defensar-ne els interessos i reivindicar el paper dels ens locals, així com assessorar-los i  

prestar-los serveis.  

Atès que, per tant, totes dues entitats tenen uns objectius fundacionals gairebé idèntics.  

Atès que l’Ajuntament d'Artés està adherit a les dues entitats i paga quota anual tant a la FMC 

com a la ACM.  

Atès que totes dues entitats es mantenen a partir d’aportacions públiques.  

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

l’adopció dels següents acords:  

Primer. Que aquest Ajuntament faci arribar a  la Federació de Municipis de Catalunya i a 

l’Associació Catalana de Municipis un escrit en el qual se’ls insti a unir-se en una sola entitat i 

se’ls comuniqui que, en cas de no iniciar aquest procés de fusió, aquest Ajuntament es donarà 

de baixa de com a mínim d'una d'aquestes entitats a partir del 31 de desembre del 2012. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que ja s’havia parlat d’una fusió.  Ara, però, no ho 

veuen clar perquè sempre poden triar entre la una o bé l’altra i s’utilitza els serveis de les dues: 

per demanar assessorament i consultes jurídiques i altres temes com prevenció de riscos i 

altres. Per aquest motiu, l’Equip de govern creu necessari mantenir les dues. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup tampoc donarà suport a la 

Moció. Els motius del seu grup són els mateixos que els de l’Equip de govern, tot i que són 

partidaris que hi hagués només una associació. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que el cost econòmic de les dues associacions és 

baix. 

 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina respon que el seu grup creu que tot plegat són excuses i 

que no té cap sentit estar a les dues. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que, actualment, l’Ajuntament rep assessorament 

en alguns temes com poden ser la facturació dels serveis municipals o també en temes de 

l’Escola Bressol i l’Escola de música i la rep de les dues associacions. 



 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina repeteix que amb una entitat n’hi hauria prou. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup també creu que seria millor que es 

fusionessin, però que mentrestant ja li està bé pertànyer a totes dues. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que aniria bé saber quan s’utilitzen els serveis d’una 

associació o l’altra. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

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

Voten en contra:  

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

M. Àngels Crusellas Serra, n’Elisabet Carracedo Mañosa, 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 i 10 vots en contra, queda desestimada l’anterior Moció. 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Seguidament i per unanimitat dels membres del Ple s’acorda incloure el següent assumpte a 

l’ordre del dia: 

REVOCACIÓ ADSCRIPCIÓ SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA FRACCIÓ ORGÀNICA AL 
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Artés en la sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2004 va 

acordar aprovar l’adscripció del servei de recollida selectiva de fracció orgànica de residus 

municipals d’Artés (FORM) al Consorci del Bages per a la gestió de residus. 

Vist que el Consell Plenari del Consorci, el 13 de desembre de 2005, va aprovar l’acceptació de 

l’adscripció de l’esmentat servei del municipi d’Artés. 

Atès que està previst que a partir de l’1 de gener de 2013 cada ajuntament integrant del 

Consorci gestioni la recollida selectiva de la fracció orgànica al seu municipi, l’Alcalde proposa 

al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Revocar de mutu acord l’adscripció del servei de recollida selectiva de la fracció 

orgànica de residus municipals d’Artés (FORM) al Consorci del Bages per a la gestió de 

residus. 



Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a signar els documents necessaris per a l’execució de 

l’anterior acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus. 

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 Serra, n’Elisabet Carracedo Mañosa. 

S’abstenen:  

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

M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa, n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell 

Alsina, na Judith Saus Moreno. 

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

 

 

Per unanimitat dels membres del Ple s’acorda incloure el següent assumpte a l’ordre del dia: 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28  REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES COLÒNIES MUNICIPALS  

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

 

Antecedents 

Atès les activitats previstes del Casal d’Hivern organitzades per aquest Ajuntament, oferint 

activitats per nens i nenes de 3 a 12 anys 

Des de la regidoria de joventut es proposa modificar el preu públic per a aquestes activitats. 

Vist l’article 127 en relació amb l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com la resta de disposicions legals 

aplicables. 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 28 reguladora del 

preu públic per la prestació del servei de les colònies municipals, el contingut de la qual és el 

següent: 

Casal d’hivern 

D’1 a 3 dies 9 €/ dia 

De 4 a 7 dies 8 €/ dia 

Tot el Casal 56 € 

 

 

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord durant el 

termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 



d’exposició en el Butlletí Oficial de la província. Transcorregut el termini d’exposició pública 

sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província l’acord definitiu un cop transcorregut el 

període d’exposició pública. 

Quart.- La modificació de l’Ordenança fiscal núm. 28 entrarà en vigor a partir de la publicació 

de l’acord d’aprovació de la mateixa i regirà mentre no se n’acordi la seva derogació o 

modificació. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup s’abstindrà, bàsicament pel fet que 

van demanar l’estudi de preus i des d’Intervenció se’ns va dir que no el tenien i per tant no ho 

han pogut valorar. 

 

- La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que avui han rebut el pressupost del Consell 

Esportiu del Bages. Diu que s’ha demanat un coordinador i tres monitors com l’any passat, però 

que tot dependrà del número d’inscrits al Casal i que l’Ajuntament seguiria aportant el mateix 

20% que s’ha aportat en els anteriors Casals. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer comenta que potser caldria haver-se plantejat una 

modificació de preus. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí explica que quan CIU estava al govern hi havia casals 

als quals l’Ajuntament aportava fins un 80% del pressupost. De mica en mica es va anar reduint 

l’aportació amb idees imaginatives i es va arribar a fer la contractació directa per part de 

l’Ajuntament per tal d’abaratir costos fins arribar al 20% i ara veuen bé que es mantingui. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que intentaran treballar de forma conjunta el Casal 

de setmana santa i el Casal d’estiu per tal de poder presentar una proposta més equitativa i 

més raonada. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer exposa que potser s’hauria de potenciar que aquest tipus 

d’activitats les portessin a terme l’Esplai que hi ha a Artés i no contractar cap empresa. Al 

mateix temps recorda que s’han de reservar algunes places per als Serveis Socials. 

 

- La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que es fa cada any. 

 

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 Serra, n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet Berenguer, en 

Ramon Fornell Alsina, 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. 

 

 
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. 44. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí comenta que han vist que l’Interventor ha fet un 

advertiment en una Junta de govern, que deia que els tècnics havien de passar a formar part 

de la plantilla i per aquest motiu demana que, fins que no s’arribi a aquesta situació, es 

procedeixi a la contractació amb tècnics externs de les obres a fer, així com el control i la 

supervisió. Treballar per l’Ajuntament comporta no poder facturar externament i d’aquesta 

manera es garanteix una total neutralitat en les decisions que s’hagin de prendre i demana que 

aquest procés s’acceleri el màxim possible, tal com es recomanava des d’Intervenció. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa exposa que compten que hauran de passar a funcionaris 

interins i després caldrà portar a terme tot el procés i per part de l’Equip de govern accepten les 

recomanacions jurídiques i d’intervenció i no hi ha d’haver cap problema per tirar endavant 

aquest procés. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra diu que la seva voluntat és tirar-lo endavant. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon una pregunta sobre l’enllumenat públic del 

c/Malla i del ps. Diagonal. Explica que després de parlar amb els tècnics i l’empresa de 

manteniment, la resposta és que al c/Malla hi ha bombetes de mercuri i per tant el seu nivell de 

lluminositat és molt baix i per això estan totes obertes. Pel que fa al ps. Diagonal, el motiu és 

perquè aquesta és una de les vies amb més trànsit i tècnicament s’ha considerat que havien 



d’estar totes obertes. Les bombetes que estan tancades, una sí una no, són les de vapor de 

sodi. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, primer de tot dóna la benvinguda a la nova regidora, i li 

desitja molts encerts.  

També vol fer un prec que acompanya a la instància que va entrar a l’Ajuntament en data 2 de 

novembre, en la qual demanaven una informació referent a unes obres de la Carretera de 

Sallent, concretament les que van entre el carrer St. Pelegrí i el carrer sense nom. 

El nostre grup era coneixedor de la instal·lació de l’enllumenat públic en aquest lloc, però no de 

la magnitud de les obres que s’hi estan fent. 

Pel nostre entendre, s’està fent, per fi, la urbanització d’aquell tram de carrer, i dic per fi, perquè 

als temps que corren, Artés ja no hauria de tenir cap indret en les condicions que hi havia, ara 

ja només quedarà, crec, el carrer Pirineu. El que ens motiva a fer la instància és en primer 

moment el desconeixement de l’obra. Vam demanar el projecte, a l’entendre que és clarament 

una nova urbanització, així com el cost de l’obra i com es finança, si hi ha algun problema de 

límits de propietat al tractar-se de l’antiga carretera de Sallent, si s’han demanat algunes 

subvencions per les obres....A hores d’ara se’ns ha fet entrega d’un informe que no respon les 

preguntes que fem, no sabem com es finança, si hi ha o no el projecte, si hi ha problemes amb 

les limitacions...Creiem que d’una obra com aquesta caldria haver-ne informat a la resta de 

grups, i no trobar-nos amb les obres i després haver de preguntar. Ens preocupa molt, i ens 

temem que no hi ha cap projecte, que es treballa sense un pressupost i que no es té clar com 

finançar-ho. Si és així és un fet molt greu al nostre entendre, entre altres perquè l’ajuntament 

ha de donar exemple, i si als ciutadans se’ls demana un projecte l’ajuntament amb més motiu 

l’ha de fer. Creiem, i a la espera de la contesta oficial, que no es faran contribucions especials 

per la nova urbanització, no serem nosaltres qui les demanem, però crec que si en aquest cas 

no n’hi ha no n’hi ha d’haver tampoc per la urbanització del carrer Fussimanya. Entenem que 

no pot ser que en qüestió de mig any uns hagin de pagar i els altres no. En aquest cas creiem 

que no ho ha de pagar ningú. Demanen que es doni una explicació clara i convincent, no pot 

ser que això es resolgui amb el silenci administratiu, nosaltres no ho toleràrem. Demanem a 

intervenció que ens facin arribar una copia de totes les factures, així com la relació de 

pressupostos dels encàrrecs de les obres en cas de no tenir les factures. També demanem un 

informe de la secretaria on ens exposi la legalitat de l’obra en qüestió així com el procés de 

contractació que ha seguit l’ajuntament en aquesta obra. També volem demanar si l’obra en 

qüestió té un pla de seguretat, ja que en ocasions hem vist l’obra mal senyalitzada. Esperem 

que ens ho facin arribar el més ràpid possible. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que com que es tracta d’un tema tècnic ho 

passaran al pròxim Ple. Pel que fa a les obres de la carretera de Sallent, excepte l’enllumenat, 

ja es va dir que es farien diferents actuacions i en l’últim o fa dos plens ja van comentar que 

aviat s’iniciarien les obres. 



 

La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa, en resposta a la pregunta del mes d’octubre de la 

regidora na Josefa Montañola Cortina, la qual demanava informació sobre l’Escola de Música, 

exposa que les dades generals són: 

El número total d’alumnes del curs 2012/13: 255 

El número total d’alumnes del curs 2011/12: 280 

En relació al curs passat hi ha 25 alumnes menys i les baixes es poden desglossar de les 

següents maneres:Deu han sigut per motius econòmics i quinze menys que no han entrat al 

nivell de sensibilització. La gent nova i els que pleguen són la mateixa quantitat que abans, ja 

sigui per prioritzar els estudis obligatoris o perquè perden la motivació per continuar els estudis 

musicals. 

En relació al tema de les classes col·lectives explica que tant els professors com la direcció 

opinen que el funcionament és positiu, tot i que, puntualment, algun professor ha mostrat la 

seva preocupació pel nivell dels nens i a nivells alts, a vegades, costa una mica seguir el 

programa.  

Finalment explica que gràcies a l’esforç conjunt entre l’Ajuntament, les famílies i els mestres 

s’ha pogut tirar endavant l’Escola. 

 

La regidora na Josefa Montañola Cortina demana si els podrà passar aquestes dades per 

escrit. 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa respon que les facilitarà a tots els grups. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que van demanar assessorament jurídic a la 

Diputació i que el dia 21 ja es reuniran per treballar el tema de l’Escola de música. Després de 

la primera reunió ja s’informarà del funcionament d’aquest tema i de com s’arribarà a decidir 

quin model d’Escola vol i necessita Artés. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez demana si a més de la informació facilitada per la 

regidora, se’ls podia fer arribar un petit estat de comptes, com estan organitzades les classes, 

quins són els instruments que s’ofereixen... 

 

La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa respon que disposa de totes aquestes dades però 

que els les facilitarà juntament amb les altres. 

 

La regidora na Josefa Montañola Cortina, en referència a les subvencions 2011, diu que 

gairebé estaven totes pagades, menys algunes que havien d’esmenar alguns errors i demana 

si en aquests moments ja estan totes pagades. 

 



L’Interventor explica que hi havia 6 justificacions amb defectes, que ha arribat la documentació 

correcta de 4 i estaven esperant les 2 restants. Tot i així les que s’han presentat de forma 

correcta es passaran ja per la pròxima Junta i es pagaran abans de finalitzar l’any. 

 

La regidora na Josefa Montañola Cortina, respecte a la mica de romanent que quedarà quan 

s’hagin pagat les factures, demana si una part es podria destinar a Càrites, ja que és una 

entitat que dedica grans esforços a gent desfavorida perquè puguin atendre a aquelles 

persones que ho necessitin. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina manifesta que ell, personalment, no hi estaria d’acord 

perquè són diners que s’haurien de destinar a subvencions. Haurien de ser per les entitats que 

s’han presentat. 

 

La regidora na Josefa Montañola Cortina manifesta que si hi ha un romanent es podria destinar 

a gent desfavorida. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer creu que no hauria d’haver quedat romanent en aquesta 

partida. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros recorda que van ser les entitats qui van aprovar el 

sistema de puntuació de les diferents entitats i consta en unes ordenances, sinó no calia fer 

tota la feina que s’ha fet fins ara. Amb aquests diners es pot convocar una altra subvenció o bé 

es pot canviar el destí dels diners i comprar el material necessari per les entitats, però si el que 

es vol és destinar-lo a Càrites s’hauria de plantejar a les entitats que van formar part de les 

Comissións de treball. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer recorda a la regidora que en els acords que es van 

prendre no es va dir, en cap moment, el valor dels punts, ja que això ha estat una decisió 

política i per tant és el polític qui decideix si el preu del punt es calcula del total dels cèntims o 

no. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que quan els polítics donen el preu/punt ho fan 

davant les entitats que encara que no tinguin vot tenen veu per dir el que vulguin. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez torna a demanar que es farà amb el romanent. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros diu que això ho han de decidir les entitats no els 

polítics. 

 



L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que quan les entitats van fer les reunions per les 

subvencions no hi van voler cap polític i l’Ajuntament estava representat per tècnics. Ara, 

potser, caldria tornar a convocar les entitats per veure quin destí se’ls dóna. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que el seu grup ja va votar en contra que les 

entitats no tinguessin vot quan es decidien les subvencions. Afegeix que potser ells s’havien 

demorat, a vegades, en el temps però que sempre havien consensuat les decisions amb les 

entitats i mai no havia quedat l’excedent d’aquest últim any. Ara, el que el seu grup demanava, i 

veient que hi havia hagut un excent tan gran en la partida de solidaritat, era si es podia fer una 

aportació a Càrites, atesa la gran tasca que està portant a terme. És un prec que fem a l’Equip 

de govern perquè l’estudiï i el valori. 

 

La regidora na Josefa Montañola Cortina diu que, per quarta vegada, en nom del seu grup 

demana l’informe tècnic del procés mortuori al cementeri ja que encara no els ha arribat. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa felicita a l’Equip de govern perquè, que ell recordi, és la 

primera vegada que responen una pregunta dins el mateix Ple. 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que si disposen de tota la informació responen de 

seguida les preguntes però si els manca informació les contesten en un altre Ple. 

 

El regidor en Joan Babeli Shawa, sobre el camí que fan servir els caminants per anar del 

Polígon a Sant Hilari Vell, explica que es va tallar l’herba però que aquesta actuació no és 

suficient. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que intentaran deixar aquest tram en més bones 

condicions. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer exposa que, des de fa uns dos anys, a l’Ajuntament hi ha 

unes bosses de reciclatge que encara no s’han repartit. Ara que s’està parlant del tema de la 

matèria orgànica caldria mirar com es poden repartir o bé si les llencem per reciclar. Afegeix 

que caldria mirar com estan distribuïts els contenidors de reciclatge, ja que a vegades no hi ha 

cap contenidor de vidre a prop de generadors importants d’aquest residu. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que és cert que no tots els grans productors 

d’aquest residu actuen correctament. És un tema que es vol tractar des del Consell d’Infants 

del desembre o gener, i es lligaria amb la reunió de la recollida de porta a porta del dia 28 amb 

la Diputació de Barcelona. Si es decidís fer la recollida porta a porta feríem una campanya i 

fulletons informatius, distribució de contenidors...També es tindrà una entrevista amb l’empresa 

per publicitar-ho, ja que al tractar-se d’un canvi de sistema caldrà explicar-ho molt bé. Llavors 

serà el moment d’explicar també el tema dels contenidors. 



 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer recorda que la CUP, l’any passat, ja va demanar una 

reducció i substitució de la il·luminació nadalenca, ja que la principal funció d’aquesta és la de 

motivar el consum dels ciutadans. Ara, enguany, volen demanar com es plantejarà la 

il·luminació després de la reducció del consum elèctric de moltes faroles. També proposen la 

creació d’un concurs d’aparadors sostenibles amb el medi. Afegeix que el seu grup ja té una 

proposta i que després ja la comentaran, així com també demanaran la col·laboració de tot el 

comerç del municipi. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que la il·luminació nadalenca està en la mateix 

línia que l’any passat i la millora que s’ha realitzat és que tots els escrits de bones festes...s’han 

canviat a leds, per tal de disminuir l’impacte econòmic i l’impacte ambiental. S’ha parlat amb la 

U.B.A. i s’ha il·luminat el mateix tram que l’any passat. Finalment afegeix que del concurs 

caldria parlar-ne amb la U.B.A. perquè ells ja organitzen moltes campanyes i concursos. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer aclareix que ja hi han parlat. 

 

La regidora Na Pilar Valiente Ballesteros diu que temps enrere ja s’havien fet concursos 

d’aparadors. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que, fa dos o tres plens, es van interessar per una 

partida de la U.B.A. i que van demanar que, abans d’acabar l’any, es posessin d’acord per tal 

de destinar aquests diners a Promoció Econòmica i demana si ja han tingut aquest contacte 

amb la Unió de Botiguers. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que hi ha la intenció d’utilitzar aquests diners 

abans d’acabar l’any. Està previst que es reuneixin la setmana del 22. 

 

El regidor en Josep M. Camprubí Salvó  demana si la regidora de cultura els podrà facilitar un 

estudi de costos i despeses i com està el cicle de teatre. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que, de moment, s’han fet dues obres, una de 

les quals va ser a càrrec de la companyia Farrés brothers i va tenir una vuitantena 

d’espectadors. També s’ha realitzat l’espectacle del Marcel Gros, al qual hi van assistir unes 

cent vint persones de públic i està previst que el pròxim dia 2 de desembre es faci l’últim 

espectacle a càrrec de Sergi Buka. Afegeix que llavors es farà l’estat de comptes i quan 

estiguin tots els estudis fets es passaran als altres grups. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que volen denunciar que extraoficialment els ha 

arribat que en la vaga i la manifestació d’ahir en l’actuació policial es va retornar a la utilització 



de les bales de goma. Afegeix que també volen deixar constància que la regidora d’Educació i 

Benestar social no assumeix completament les seves responsabilitats amb la falta d’assistència 

a les reunions i temes de les seves àrees. Recorda que és la seva obligació com a regidora 

assistir a aquestes reunions i assumir les possibles decisions dels temes, i diu que en moltes 

de les reunions porta sempre un acompanyant.  Pel que fa al càrrec de confiança i veient el 

temps que fa que no tenim tècnic de cultura, vam demanar que se’ns expliquessin quines eren 

les funcions de tècnic i de dinamitzador cultural, per tal de valorar si es pot seguir com ara o bé 

si cal replantejar-nos aquesta situació i encara no se’ns ha fet arribar aquesta situació. Recorda 

que tampoc se’ls ha explicat quines són les funcions del càrrec de confiança. Al seu grup, pel 

que han vist, els sembla que la seva funció consisteix en “tapar forats”, sense desmereixer la 

tasca realitzada pel càrrec de confiança que valoren molt positiva.  

 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa demana al regidor n’Ernest Clotet Berenguer que 

especifiqui en quines reunions no ha anat i en quines ha demostrat no tenir responsabilitat. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer aclareix que en les cinc reunions de Casals a les quals ha 

assistit, la regidora només ha anat a dues. Afegeix també que li consta que no ha assistit a 

algunes d’educació. Diu també que quan es canvia l’horari d’un Consell Escolar s’ha de 

justificar molt bé perquè hi han d’assistir trenta persones i fa molt de temps que hi ha l’horari 

establert. 

 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa respon que a les reunions de Casals d’aquest any no hi 

ha pogut assistir per problemes d’horaris i reunions. A les de l’any passat diu que va procurar 

d’anar a totes, però que ara se li han acumulat moltes reunions, tot i que ha procurat anar a 

totes les que ha pogut. Afegeix que no considera justa l’acusació. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros diu que el funcionament de l’Equip de govern el 

decideix el mateix Equip de govern. Explica que el Tècnic de suport a les regidories té aquest 

nom perquè la seva tasca principal és aquesta, la de donar suport als diferents regidors i quan 

és necessari fa de representant en aquelles funcions o tasques que està portant a terme. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el Tècnic de suport a les regidories atén tota 

l’atenció al ciutadà que va dirigida a les diferents regidories. També coordina les diferents 

agendes i està al cas del “dia a dia” de l’Ajuntament. Té assignades també una sèrie de 

tasques perquè ha sigut una època de molta feina. Recorda que és responsabilitat de l’Equip 

de govern tirar endavant la vida municipal i afegeix que li agradaria consensuar amb els altres 

grups el màxim de temes possibles. Diu que necessiten el seu suport com a grup perquè això 

serà un benefici pel poble d’Artés.  Diu que qüestionar la tasca d’un regidor és molt fàcil però 

que el que és important és la voluntat de treballar les coses, posar-hi el sentit comú en benefici 

del bon funcionament dels diferents temes. 



 

El regidor en Roger Genescà Campi, després d’escoltar les paraules de l’Alcalde, recorda que, 

fa uns mesos, veient les dificultats de l’Equip de govern, van fer una proposta de govern 

d’unitat i que aquesta va ser rebutjada. Afegeix que el seu grup no va assistir a l’últim Ple 

extraordinari que es va celebrar perquè no s’havia consensuat l’hora amb ells. Recorda que és 

important que hi hagi consens però que aquest sempre passa primer pel diàleg. En referència 

al càrrec de confiança diu que ja no hi van estar d’acord des d’un bon principi. Diu que Artés té 

bons professionals treballant dins l’Ajuntament i que creuen que per la magnitud d’Artés no 

hauria de ser necessari. En relació al Kanal diu que ja fa 2 mesos i aviat en farà 3 que està 

tancat i que això és insostenible. Aquest fet provoca que molts nois i noies que abans sabien 

on anar ara voltin pel carrer.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que el seu grup està obert a consensuar el 

màxim número d’acords i la voluntat ja es veu en el dia a dia. En referència al Ple de les Meses 

electorals explica que, com sempre, s’ha fet el sorteig informàticament i en horari de matí. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina, sobre el tema de la Gimnàstica de la gent gran que ja va 

sortir en un Ple anterior, diu que des de la CUP es dóna suport als serveis municipals i 

demanen que, ateses les queixes rebudes, es remunipalitzi el servei. 

 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa explica que la persona que donava les classes de 

gimnàstica va enviar un SMS a la direcció del gimnàs on explicava que plegaria. També 

assenyala que, des del gimnàs, s’havia cridat l’atenció diverses vegades a la professora per 

reiterades faltes de puntualitat. Diu, però, que els alumnes actuals estan molt contents amb el 

nou professor. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana si s’han resolt totes les queixes que hi havia dels 

usuaris. 

 

La regidora n’Anna Ginesta Franquesa diu que, de moment, no han entrat més queixes. 

 

El regidor en Ramon Fornell Alsina demana que l’any que ve l’Ajuntament es plantegi tornar a 

oferir aquest servei perquè consideren que ha estat un error no fer-ho. 

 

La regidora na Judith Saus Moreno demana quines accions concretes s’estan portan a terme 

des de la regidoria de Promoció econòmica. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que s’està formant a la gent perquè puguin 

trobar una millor sortida professional. 

 



La regidora na Judith Saus Moreno puntualitza que d’això se’n podria dir Formació ocupacional 

però no Promoció econòmica i treball amb les empreses. 

 

La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que, de moment, amb les empreses s’està 

treballant les indicacions del polígon, així com un plafó d’informació i un canvi de senyalització. 

 

La regidora na Judith Saus Moreno diu que volien tornar fer esment a aquest tema perquè el 

seu grup considera que és un tema molt important i que cal anar treballant. 

 

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

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