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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 17 DE MAIG DE 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia disset de maig 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’Odonell Santos i Ventura i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i els regidors/es en 

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

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

Alsina i na Judith Saus i Moreno, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocats 

per avui.  

Assisteix a l’acte l’Interventor n’Albert Vilajoana i Español. 

El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

 

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

 

 

A continuació surten de la sala de Plens la tinent d’Alcalde senyora  M. Àngels Crusellas  Serra, 

el regidor n’Ernest Clotet Berenguer i el regidor en Josep M. Camprubí Salvó per entendre que  

en l’assumpte que es tracta a continuació  poden tenir-hi un interès personal. 

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIONS PUNTUALS NORMES SUB SIDIÀRIES DE 

PLANEJAMENT CELLER COOPERATIU 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa del territori següent: 

Vist el text de les modificacions de les Normes Subsidiàries de Planejament consistents en: 



1r .  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).    

2n . 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).  

redactat per l’arquitecte municipal senyor Pere Pajerols i Casas  

Vist l’informe de Secretaria, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels 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 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. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que els membres del grup votaran 

favorablement perquè s’han introduït les esmenes que el seu grup havia comentat  en 

l’anterior ple i així hi haurà garanties que es tiri endavant el tema sense problemes. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  



Voten afirmativament:  

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

n’Odonell Santos Ventura, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, en Roger 

Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  

Shawa.  

Vist el resultat de 10 vots afirmatius i essent, per tant, la majoria absoluta dels membres legals 

de l’Ajuntament, queden aprovats els anteriors acords. 

 

A continuació tornen a la sala de Plens la tinent d’Alcalde senyora  M. Àngels Crusellas  Serra, 

el regidor n’Ernest Clotet Berenguer i el regidor en Josep M. Camprubí Salvó.  

 

APROVACIÓ PROPOSTA BONIFICACIÓ QUOTA ICIO PATRONAT DE LA CARITAT VILA 
D’ARTÉS 
 
Seguidament es dóna lectura a la proposta presentada pel Ple de la Corporació que diu el 

següent: 

“Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’abril de 2012, en el qual s’atorgava la 

llicència d’obres núm. 33/12 a Domènec Baró Bach en representació del Patronat de la Caritat 

de la Vila d’Artés per la 5a fase d’ampliació i reforma de la residència d’avis situada al C. 

Hospital, 15. 

Vista la liquidació aprovada per la mateixa Junta de Govern Local relativa a la llicència d’obres 

esmentada que estableix el següent: 

 
CLASSE D'OBRES 

 
Base Imposable 

 
Tipus 

 gravamen 

 
Quota Tributària 

(Euros) 

 
Impost sobre construccions.............................. 
Taxa per llicències urbanístiques...................... 
Placa d'obres..................................................... 

 
131.550,74 
131.550,74 

  
2,75% 
0,65% 

 
3.617,65 

855,08 
30,00 

 
IMPORT TOTAL A INGRESSAR.................... 

 
................. 

 
........... 

 
4.502,73 

 

Vist l’escrit registre d’entrada 1283/12, de data 27/04/12, presentat pel senyor Domènec Baró 

Bach en representació del Patronat de la Caritat de la Vila d’Artés en el qual sol·licita que 

s’apliqui la màxima bonificació a la quota de l’impost sobre construccions de la llicència d’obres. 

Atès l’article 6.3 de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres que estableix el següent: 

“Article 6è - Beneficis fiscals de concessió potestativa  
 

3. S’aplicarà una bonificació de la quota d’un 90% a les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades pel Ple de la Corporació d’especial interès o utilitat municipal 
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació.” 

 
Per tot això l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents acords: 



Primer.- Declarar l’obra per la 5a fase d’ampliació i reforma de la residència d’avis, segons 

llicència d’obres núm. 33/12, d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 

socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació. 

Segon.- Bonificar la quota de la liquidació aprovada relativa a l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres en un 90%.  

Tercer .- Aprovar una nova liquidació corresponent a la llicència d’obres núm. 33/12 amb 

l’import següent: 

 
 

CLASSE D'OBRES 
 
Base Imposable 

 
Tipus 

gravamen 

 
Quota 

Tributària 
(Euros) 

 
Impost sobre construccions.............................. 
Taxa per llicències urbanístiques...................... 
Placa d'obres..................................................... 

 
131.550,74 
131.550,74 

  
2,75% 
0,65% 

 
3.617,65 

855,08 
30,00 

 
TOTAL ......................................................................... 
Bonificació Impost sobre construccions 90% ............. 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR........................... ..... 

 
..................... 

..................... 

..................... 

 
........... 

........... 

........... 

 
4.502,73 

- 3.255,89 

1.246,84 

  
No obstant el Ple decidirà.” 
 

• La regidora Judith Saus i Moreno manifesta que des del seu grup votaran 

afirmativament a la bonificació atès que en aquest cas les obres de millora tenen una 

finalitat social amb l’augment de 3 llits per gent assistida. 

 
• El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que des del seu grup creuen que 

s’adapta a la finalitat d’especial interès o utilitat municipal i que és per una bona causa, 

una causa social. 

 
Voten afirmativament:  

En Josep Candàliga Freixa, , n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith 

Saus Moreno, en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 

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

S’abstenen: 

Na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i 

n’Odonell Santos Ventura 

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REG ULADORA DEL PREU 

PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 

 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda, en la qual 

manifesta la necessitat de l’aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, 

reguladora del preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal i del Dictamen 

favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda que proposen el següent: 



“Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 21 reguladora del 

preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal, el contingut de la qual és el 

següent: 

Entrades diari: 

Individual menor de 5 a 15 anys  3,50 € 

Individual major de 15 anys   4,50 € 

 Abonaments especials: 

10 entrades d’adults (majors de 16 anys)    35 € 

10 entrades de nens( de 5 a 15 anys)     25 € 

Abonaments per temporada: 

Majors de 64 anys       20 € 

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. 21 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 i Campí manifesta que des del seu grup s’abstindran 

doncs creuen que és una decisió de l’equip de govern i fa constar que els càlculs es 

van fer amb els resultats de la campanya passada que no va ser bona. 

 

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’Odonell Santos Ventura, 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 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34, REG ULADORA DE LA TAXA  

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA 2 DE GE NER  

 



A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda, en la qual 

manifesta la necessitat de la derogació del preu públic i aprovació de l'ordenança fiscal núm. 34 

reguladora de la taxa per la utilització de la sala 2 de gener i del Dictamen favorable de la 

Comissió Informativa d’Hisenda que proposen el següent: 

Primer.- Derogar l’ordenança fiscal número 34 reguladora del preu públic per a la utilització de 

la Sala 2 de gener. 

Segon.-  Imposar la taxa per a la utilització de la Sala 2 de gener i aprovar provisionalment 

l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona. 

Article 1 

Fonament i naturalesa 

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el 

text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de la 

sala 2 de gener. 

Article 2 

Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, la realització d’ activitats o 

utilització de les instal.lacions de la sala polivalent 2 de gener. 

Article 3 

Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que sol.licitin o 

es beneficiïn de la prestació de serveis, de la realització d’ activitats o de la utilització de la sala 

2 de gener. 

Article 4 

Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 

General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

Article 5 

Beneficis fiscals 

1. S’aplicarà una bonificació del 100% de la tarifa per la utilització de la sala 2 de gener a 

les entitats locals la finalitat de les quals sigui la de teatre i que requereixin l’ ús 

imprescindible d’ aquesta sala, és a dir, que l’ activitat no es pugui realitzar en cap altre 

instal.lació municipal. 

2. S’aplicarà una bonificació del 100 % per la utilització de la sala 2 de gener una vegada a 

l’ any per entitats locals amb activitats sense cobrament. 

Article 6 



Quota tributària 

1. S’ estableix en caràcter general les següents quotes per utilització de la sala 2 de gener: 

 
Utilització sala 2 de gener per actes i activitats organitzats per 
associacions i entitats locals inclosos en la progr amació estable i/o festiva 
local o de caràcter regular  
Sense climatització ( per activitat) 25,00 € 

Amb climatització ( per activitat) 100,00 € 

    

Utilització sala 2 de gener per actes i activitats organitzats per 
associacions i entitats locals amb cobrament i incl osos en la programació 
estable i/o festiva local o de caràcter regular  

  

Sense climatització ( per activitat) 100,00 € 

Amb climatització ( per activitat) 150,00 € 

    

Utilització sala 2 de gener per associacions i enti tats sense ànim de lucre, 
sense cobrament  

  

Sense climatització (per activitat) 100,00 € 

Amb climatització ( per activitat) 150,00 € 

  

Utilització sala 2 de gener per associacions i enti tats sense ànim de lucre, 
amb cobrament  

  

Sense climatització ( per activitat) 150,00 € 

Amb climatització ( per activitat) 200,00 € 

  

Utilització sala 2 de gener per activitats de caràc ter comercial   

Sense climatització ( per activitat) 500,00 € 

Amb climatització ( per activitat) 700,00 € 

  

Utilització sala 2 de gener per centres educatius l ocals, públics i 
concertats 

  

Sense climatització ( per activitat) Gratuït 

Amb climatització ( per activitat) 100,00 € 

 
La quota tributaria es calcula per activitats amb una durada màxima de 5 hores.  
 
2. Per les hores en excés  s’ estableix la següent quota: 
 
Sense climatització: 10,00 €/hora 
 
Amb climatització: 25,00 €/hora 
 
Per les activitats de caràcter comercial s’ aplicarà un 10%/hora sobre la quota establerta en l’ 
epigraf 1 
 
Article 7 

Acreditament i període impositiu 

La taxa pel servei d'utilització de la sala 2 de gener s'acredita en el moment en que es 

concedeixi l’ autorització per la seva utilització i pel període que abasti la mateixa. 



Article 8 

Règim d'ingrés 

1.La taxa pel servei d'utilització de la sala 2 de gener s'haurà de pagar quan es concedeixi l’ 

autorització per la seva utilització. 

2. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, 

així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada 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. 

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

període d’exposició pública. 

Cinquè.-  L’Ordenança fiscal núm. 34 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 n’Ernest Clotet Berenguer exposa que el seu grup va formar part de la 

Comissió, i demana si s’ha explicat a les entitats i manifesta que aquestes s’han de 

tenir en compte. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que des del seu grup s’abstindran atès 

que desconeixen si s’ha informat a les entitats. 

• El regidor n’Odonell Santos Ventura respon que el sorprèn la decisió del grup de 

Convergència i Unió ja que ha format part del grup de treball que s’ha reunit diverses 

vegades i manifesta que actuant d’aquesta manera la Comissió d’estudi no té cap 

sentit. 

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’Odonell Santos Ventura, 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 A L’ABOLICIÓ DE L’ÚS DE LES BAL ES DE GOMA 
 
Es dóna compte de la següent Moció presentada pel grup municipal de la CUP a la qual s’hi ha 

adherit els grups GUA-AM i PM : 

Els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en 

manifestacions i esdeveniments públics. 



La dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90gr. i capaços d’arribar 

a una velocitat de més de 200m/s (més de 720 km/hora) són considerats pel protocol tècnic 

intern com a armes “less-letal”, és a dir, “menys letals”. L’evidència però, demostra que poden 

causar danys permanents als òrgans vitals i, a més, són difícilment controlables. 

Limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a l’estat espanyol són 

25 les persones que han perdut un ull des de 1990 fins avui, a causa d’aquests projectils. Per 

tant, el terme “menys letal” ha de ser definitivament considerat inadequat perquè, donat el 

potencial destructiu d’aquestes armes, no garanteix la seguretat dels ciutadans, sinó que 

esdevé un risc. 

Fa tan sols un mes i escaig, durant la darrera jornada de Vaga General, dues persones van 

perdre l’ull a causa de l’impacte d’una bala de goma a Barcelona. A més, moltes altres 

persones foren ferides a la cara i a altres parts del cos. Per exemple un noi va rebre l’impacte a 

l’esquena i se li van trencar dues costelles que li van perforar un pulmó. A dos més els han 

hagut d’extirpar la melsa. Un cas especialment esgarrifador és el d’un infant de quatre anys, 

ferit a la cuixa, mentre anava amb la seva família. 

També hem de tenir present el fatídic cas d’Iñigo Cabacas Liceranzu, de 28 anys, mort aquest 

passat mes d’abril, per culpa d’una bala de goma disparada a Bilbao per l’ Ertzaintza. 

L’evidència és clara, cada vegada que es disparen bales de goma, es produeixen ferits de 

diversa gravetat, alguns d’ells molt greus i fins i tot la pèrdua de vides humanes. 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, GUA-AM i PM proposa al Ple 

d'Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Sol·licitar l’abolició de l’ús de bales de goma, tal i com a succeït en altres països 

europeus. 

Segon-.  Traslladar l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diversos grups 

parlamentaris que conformen l’actual Parlament de Catalunya i al col·lectiu promotor de la 

iniciativa Stop Bales de Goma!. 

• El regidor en Joan Babeli i Shawa explica que “és un tema molt específic i tècnic sobre 

les anomenades Rubber Balls que són un tipus de projectil fet de cautxú dur que es 

municiona en armes impulsores preparades per disparar aquests i altres tipus de 

projectils com ara els fumígens o lacrimògens. El seu ús es caracteritza per no ser 

selectiu, és a dir, està pensat per desplaçar masses humanes en una direcció i/o 

dispersar-les. Els llançaments s’han de fer a una distància mínima de cinquanta 

metres, des de la qual s’ha d’apuntar la projecció a terra, a uns deu metres per davant 

del grup a dissoldre. Únicament en casos d’agressions contra els policies podran 

llençar-se a menys distància i directament contra els agressors, però incidint contra la 

part inferior del cos. Per tot el que s’ha exposat i atès que és un tema de caràcter molt 

tècnic nosaltres ens abstindrem.  

 



• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que si hi ha lesionats és perquè 

l’ús que es fa d’aquestes bales de goma no és correcte, que els danys es poden 

constatar i que són els països més desenvolupats els que han prohibit el seu ús. 

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’Odonell Santos Ventura, 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 l’anterior moció. 

 
MOCIÓ PER DEMANAR LA LLIBERTAT SENSE CÀRRECS DE LA SINDICALISTA LAURA 

GÓMEZ 

 
Es dóna compte de la següent Moció presentada pel grup municipal de la CUP: 

Laura Gómez, Secretària d’Organització de la Federació Local de Barcelona de la CGT, ha 

estat engarjolada en presons catalanes des del 24 d’abril per ordre del Jutjat d’Instrucció 

número 23 de Barcelona. Un empresonament per haver  participat a les mobilitzacions que, 

amb ocasió de la Vaga General del passat 29 de març, es van realitzar a Barcelona. 

Avui mateix, després de 23 dies empresonada i segons informacions del sindicat CGT, la 

jutgessa del jutjat número 28 de Barcelona ha decretat la llibertat amb fiança de 6.000 euros. 

Tanmateix na Laura continua imputada per desordres públics, coaccions i un delicte contra 

l’exercici de drets fonamentals i les llibertats públiques. Alhora la jutgessa prohibeix a la 

sindicalista participar en manifestacions mentre duri la instrucció de la seva causa, la mateixa 

mesura que va adoptar l’Audiència de Barcelona per els altres 3 empresonats arrel la Vaga 

General, que ja van quedar en llibertat el 4 de maig, després que romanguessin en presó 

preventiva durant més d’un mes.  

A més d’entendre una mesura del tot desproporcionada entenem que són falsos els fets dels 

quals la Fiscalia la responsabilitza i que aquestes acusacions responen a una estratègia de 

persecució, no només contra la CGT, sinó contra tota dissidència política i social criminalitzant 

aquells que combaten la reforma laboral, i la política de retallades de drets mitjançant la 

manipulació dels fets, tot utilitzant mètodes que ens recorden  èpoques passades. 

Només el que acabem d’exposar permet comprendre la presó preventiva de Laura Gómez, ja 

què cal recordar que la figura de la presó provisional és absolutament excepcional en el nostre 

ordenament jurídic, més encara si recau sobre una persona sense antecedents penals i 

sobradament arrelada a la ciutat de Barcelona, amb treball fix, domicili, família si es vol, fins i 

tot representant pública ja què ho és d’un sindicat. D’altra banda, existeixen en el nostre 

ordenament jurídic fórmules menys greus i excepcionals d’assegurar, si així ho entén 



l’Instructor, la presència davant dels jutjats de la companya, com pot ser la presentació davant 

d’ells quan així es pugui determinar. 

Això no es pot entendre sinó dins d’una estratègia. 

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

l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Solidaritzar-nos amb Laura Gómez i amb tots aquells i aquelles que estan patint la 

repressió en nom del conjunt de la classe treballadora. 

Segon.-  Demanar la llibertat sense càrrecs de Laura Gómez. 

Tercer.-  Fer arribar aquest acord, a la CGT de Catalunya,  al Conseller d’Interior de  la 

Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, i al jutjat  d’Instrucció 

número 23 de Barcelona. 

• El regidor en Ramon Fornell Alsina explica que s’han introduït esmenes a la moció  

inicial presentada arran de la posada en llibertat amb fiança de Laura Gomez i es 

demana la llibertat sense càrrecs. 

• El regidor Joan Babeli  Shawa manifesta que la jutgessa ha decretat llibertat però que 

no hi ha STC ferma i que manca molta informació dels càrrecs. 

 

Seguidament es passa a la votació de les esmenes a la Moció inicial, en el sentit de demanar la 

llibertat sense càrrecs de la senyora Laura Gómez: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

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

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

S’abstenen: 

Na M. Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura, 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 6 vots afirmatius i 7 abstencions, queden aprovada l’anterior esmena. 

 

A continuació es passa a la votació de la Moció amb el contingut assenyalat al present acord:  

Resultat:  

Voten afirmativament:  

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

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

S’abstenen: 

Na M. Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura.  

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 6 vots afirmatius, 2 abstencions i 5 vots en contra, queda aprovada l’anterior 

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. 18. 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Seguidament, per unanimitat, es declara d’urgència el següent assumpte:  

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012 

 

Atès que el Decret 245/2007, de 6 de novembre, va aprovar les bases d’execució del Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya 2008 - 2012. 

Atès que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a 2012 inclou l’obra núm. 225 PG: 

“Enllumenat públic d’un tram de carretera de Sallent” amb una subvenció de 51.558,00 euros. 

El Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer .- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i la 

normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 

Segon- . Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 

obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent: 

Nom i cognoms del director/a facultatiu/iva de les obres o responsable de l’actuació 

Antoni Fargas Angrill 

Títol professional: enginyer 

Tercer .- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 

sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

Quart .- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha 

sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 

Cinquè- . Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també 

de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de 

l’actuació, així com la seva posada en servei 

Sisè .- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària especificada 

a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació. 

Dades de la partida pressupostària: 

Número 165.61904 Any del pressupost: 2012 

 

A continuació 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’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon 

Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, 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, per unanimitat, queda aprovat l’anterior acord. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

• El regidor en Roger Genescà Campí, dóna lectura al següent escrit: 

“El passat ple, celebrat el 15 de març, el nostre grup va fer un prec a la resta de partits per 

iniciar un diàleg que permetés conèixer la viabilitat de tirar endavant  un govern d’unitat. 

Creiem que el marc del Ple municipal, és el lloc més apropiat per fer la valoració de les 

converses mantingudes.  

A parer nostre, l’actual situació de “greu” crisi que viu el país, i amb conseqüència Artés, fa 

necessari un acord unitari per donar confiança a la població i sumar consensos en la gestió 

municipal. Per aquest motiu i emfatitzat per la situació singular que viu Artés, on recordem 

que governen les dues forces menys votades, tot i no disposar de la majoria simple, el 

nostre grup va decidir fer el pas que hauríeu d’haver fet els que esteu governant.  

La intenció que ens va portar a presentar aquesta proposta, ja va quedar exposada en el 

ple del 15 de març. No pretenem redundar sobre l’exposició de motius que ja són prou 

coneguts.  

El que sí que volem, és analitzar o deixar palesa  la nostra opinió sobre el desenllaç de la 

proposta. 

Com la majoria de gent ja coneix, la proposta d’acord ha estat rebutjada pels grups que 

formen el govern (GUA i PXA) que amb un NO rotund van tancar la porta a la proposta. 

El dia que vàrem fer la proposta, demanàvem que amb un màxim d’un més, s’aclarís si es 

tenia voluntat o no de poder-ne parlar, i es va demanar a l’alcalde que fos ell el que conduís 

la proposta d’acord. En aquest sentit, van anar passant els dies i no es feia cap pas, un fet 

que ens feia notar una falta d’interès. Finalment després de demanar-nos més temps, que 

nosaltres vàrem dir que sí, sempre i quan, hi hagués voluntat d’arribar a l’acord, es va 

procedir a convocar la reunió pel 3 de maig.  

En aquesta reunió el nostre grup va demanar que el primer pas per poder avançar en 

l’acord, era conèixer les voluntats dels altres grups respecte la proposta, ja que serveix de 

poc entrar a negociar si alguna de les parts no en té intenció. Tot i que hi van haver retrets 

dels grups de govern, principalment a la nostra actuació en la passada legislatura, a 

proposta nostra es va convocar una nova reunió, on els grups que hi fossin presents, era 

perquè veien viable la proposta de fer un govern d’unitat. En aquest sentit, tots els grups hi 

van estar d’acord, un fet que donava a entendre que l’acord era possible.  



La segona reunió realitzada el dijous 10 de maig, havia de servir per detallar els punts que 

cada partit trobava com irrenunciables per formar el govern d’unitat. Nosaltres vàrem 

exposar que per CiU era irrenunciable que en les negociacions tots els regidors partíssim 

de zero. També vàrem posar com a condició, emprendre mesures per afavorir la 

recuperació econòmica i reduir l’atur que ens afecta, així com garantir i ampliar els serveis 

socials.  

En aquest sentit la CUP va exposar la ja coneguda fórmula assembleària de govern 

municipal. Sense entrar a valorar-la, podem dir que al menys són coherents amb els 

plantejaments.  

La sorpresa va ser que GUA i PXA no varen portar els deures (punts irrenunciables), i que 

per contra, varen exposar un seguit de retrets per acabar argumentant finalment un NO al 

govern d’unitat.  

Les conclusions que en traiem  són prou clares, i en aquest sentit, ens mostren la manca 

de voluntat política entorn al consens que tan prediquen.  

Creiem que la manca d’acord, és fruit d’intentar mantenir una estructura de govern que 

acontenta les tres parts (GUA, PXA i CUP), més que mirar pel poble. Aquesta actitud, 

totalment legítima, topa frontalment amb el discurs que tan hem escoltat:  “tots els regidors 

som iguals”. 

No deixa de ser sorprenent que uns partits, teòricament d’esquerres (GUA i PXA), tanquin 

la porta a un pacte d’unitat. 

El que ens sorprèn és que se’ns digui que fins ara només hem obstaculitzat l’actuació del 

govern, moltes vegades de forma barroera.  Per posar les coses al seu lloc, volem aclarir 

que fins al moment mai ens hem negat a participar en cap reunió en què hem estat 

convocats, així com tampoc a les reunions dels grups de treball que s’han convocat. 

Sempre hi hem participat, aportant propostes, tot i que molts cops aquestes queien en un 

sac foradat.  

També volem posar una dada sobre la taula. En el que portem de legislatura, s’han portat a 

votació  90 punts: Saben en quants hem votat en contra? Només en 6 punts. Això és 

obstaculitzar? Creiem que el concepte que fan servir és totalment equivocat.  

La legislatura és molt llarga, i pot passar de tot. Esperem que el seny que no han tingut en 

aquest moment, tan transcendent, no perjudiqui al  poble.  

Nosaltres seguirem fent oposició responsable, que vol dir votar a favor quan considerem 

que és el millor per Artés, votant en contra quan no ho sigui, i abstenint-nos quan els temes 

bàsicament necessitin una millor concreció, una revisió i temes d’organització interna.  

Però segurament, i responent al que va ser publicat al bloc del GUA, on es comentava que 

si ara començàvem a ser més durs, només volia dir que no volíem l’acord de forma sincera, 

els vam respondre que no cedirem a aquest xantatge. Sempre serem on calgui, serem 

fidels a l’oposició responsable que fins ara hem fet.  



Finalment només volem posar de relleu que som molt conscients que, qui ha decidit que vol 

que fem oposició és l’actual equip de govern , ja que la nostra intenció sempre ha estat la 

de sumar les nostres mans a les seves per treballar per un Artés millor.” 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu respon que quan es va fer la proposta, des de 

la seva responsabilitat com Alcalde d’un possible govern d’unitat, el compromís era 

treballar per aquest govern d’unitat i que pensant en les dificultats sorgides des de 

l’inici, primer calia que cada grup polític fes un debat intern sobre el tema, s’havia de 

prendre un temps per valorar-ho tot, l’actitud i les maneres de fer. Per part de CIU tot i 

que parlen de col·laboració i que només han votat sis coses en contra, aquestes són 

molt importants per al funcionament del municipi i hi ha altres coses, com ara que fa 

quatre dies se’ls va titllar de partidistes, de govern feble, de debilitat, se’ls va retreure el 

tema del Casal, del tancament de la televisió... i per tant, les bones maneres no són 

d’avui per demà. Es pot intentar que hi hagi consens però ha de ser voluntat de tots i 

creu que és massa aviat per oblidar de coses que havien passat durant l’anterior 

legislatura. Si hi ha voluntat, tant es pot treballar des del govern com des de l’oposició. I 

afegeix que a la campanya electoral tots parlàven de participació, però tots tenen la 

seva feina professional i tothom fa un esforç però creu que hi ha d’haver un canvi 

d’actitud i s’ha de veure amb el temps però ara creu que no és el moment.  

• La regidora na M. Àngels Crusellas Serra manifesta que a la reunió del dia 10 de maig 

es va dir que s’hauria de veure abans d’un govern d’unitat, per part de CIU, ganes de 

participar. Quanta més gent treballés pel poble d’Artés millor. Afegeix que s’ha dit que 

només s’havien portat a terme sis votacions en contra per part de CIU però caldria 

veure quantes abstencions, i quines han estat els temes que s’han votat en contra, si 

han estat temes purament tècnics o no. CIU diu però no fa propostes concretes. No li 

sembla que des del seu  grup s’hagi tractat al grup de CIU de manera barruera, i si és 

així de demana disculpes. També creu que a les reunions de treball s’han manifestat 

les ganes de treballar. I demana per què no s’ha dit abans que s’havia de comentar 

amb les entitats el tema de la taxa de la sala 2 de gener quan el dia de la reunió es va 

arribar a un acord? Per què s’ha esperat a dir-ho durant el Ple? I demana un canvi 

d’actitud per poder parlar més endavant si hi ha d’haver un govern d’unitat.  

• El regidor en Roger Genescà Campí, respon que des del seu grup s’ha demostrat la 

voluntat de treballar participant en moltes reunions i que mai s’han negat a participar en 

tot allò que se’ls ha demanat. 

• La regidora na Pilar Valiente Ballesteros demana si formar part de les Comissions de 

treball no és participar, que es pot treballar des de les dues bandes i que per part del 

seu grup s’ha obert el grup de treball a tothom. 

• El regidor en Roger Genescà Campí, respon que pel seu grup la participació és 

acceptar també les aportacions dels altres. I manifesta que per part del seu grup no la 

tornaran a presentar durant aquesta legislatura i que el consens l’ha de buscar l’equip 



de govern, i afegeix que per part del seu grup es farà es farà una oposició responsable 

però també exigent. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que des del seu grup estan oberts a 

noves propostes i que s’ha de veure el canvi. 

• El regidor Ernest Clotet Berenguer manifesta que des del seu grup volen saber l’estat 

de les mocions que s’han anat aprovant per aquest ple com ara les millores del parc, el 

plafó de PR, etc. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que s’ha demanat el plafó del PR a la 

Diputació de Barcelona, i que abans del juny rebran resposta. I Afegeix que no hi ha 

cap problema per fer la millora del parc.  

• La regidora na M. Àngels Crusellas Serra manifesta que al parc s’ha millorat la tanca 

però que hi ha altres coses i encara no s’ha pogut treballar a la part de dalt i que 

miraran d’activar-ho. 

• El regidor Ernest Clotet Berenguer manifesta que pel què al banc de material de 

neonats i el tema dels voluntaris no han vist res enlloc i demana com estan aquests 

temes. 

• La regidora na Pilar Valiente Ballesteros respon que els tècnics estan col·lapsats i que 

està bé que els refresquin la memòria. 

• El regidor Ernest Clotet Berenguer comenta que pel què fa a l’obertura d’espais 

escolars des del seu grup tenen la sensació  que no s’està fent res. I afegeix que hi va 

haver una contradicció de la regidoria sobre un ajut puntual d’una sortida escolar. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que va ser un malentès amb la 

treballadora social a l’hora d’interpretar el tema. 

• La regidora na Judith Saus Moreno demana que per part del regidor de Cultura es faci 

una valoració de com ha anat el cicle de teatre. 

• El regidor n’Odonell Santos Ventura respon que s’han fet dues obres, la primera, que 

va coincidir amb el pont de l’1 de maig, amb una assistència de 80 persones i de la 

qual la gent va sortir contenta i la segona, també amb una assistència de 80 persones, 

en la qual s’esperava més afluència de públic.   

• La regidora na Judith Saus Moreno en relació al registre d’entrada i sortida demana un 

informe jurídic. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana com està l’estudi sobre el dret a 

l’habitatge. 

• L’interventor n’Albert Vilajoana i Español respon que a finals de mes ja tindran aquest 

estudi. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana si es pot mediar i assessorar des de la 

web de l’ajuntament per què fa el tema de desnonament i demana també el conveni de 

l’ACA amb el Consell Comarcal 

..... 



• La regidora na Josefa Montañola i Cortina reitera la petició d’un informe sobre el 

cementiri. 

• El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana com està el tema de Roquinyons. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que pel què fa al tema de Roquinyons 

es va fer una reunió amb la Comissió, la setmana següent es va fer una reunió amb 

tots els propietaris i es va quedar que es  partiria en polígons. 

 

 

 

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

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

 

 


