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ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRA DA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE JULIOL DE 2012 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia dinou de juliol 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. 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, en Joan Babeli Shawa, en Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest 
Clotet i Berenguer i en Ramon Fornell i Alsina, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, 
prèviament convocats per avui.  
El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 
Excusa la seva absència les regidores na M. Àngels Crusellas i Serra, na Josefa Montañola i 
Cortina i na Judith Saus i Moreno. 
 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 
 
ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ FEDER CATALUNYA  2007-2013, E IX 2 
 
 
Vista la Resolució GRI/1184/2012 de 12 de juny sobre selecció d’operacions dels ens locals 
susceptibles de cofinançament del Feder Catalunya 2007-2013, eix 2 i 4, publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 20 de juny de 2012, núm  6153  , en la qual inclou 
com operació subvencionable de l’eix 2 l’actuació: Consolidació de la base  del col.lector del 
torrent soterrat  amb un cofinançament Feder de 150.000,00 euros sobre una despesa 
subvencionable  de 300.000,00 euros. 
El Ple, per unanimitat, acorda: 
Primer.-  Acceptar la subvenció de 150.000,00 euros per l’operació: Consolidació de la base del 
torrent soterrat, actuació inclosa en el Programa  Feder Catalunya 2007-2013, eix 2, i 
comprometre’s a  cofinançar el 50 per 100 restant de la despesa subvencionable de  
300.000,00 euros per a fer front  a l’aportació pública  que li correspon del projecte abans 
esmentat. 
Segon.-  Traslladar  aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat  
de Catalunya. 



 

 

 
 
RATIFICACIÓ DECRET RETIRADA CATÀLEG DE MASIES 

Seguidament es dóna compte del Decret d’Alcaldia del dia 2 de juliol de 2012, que diu el 
següent: 
DECRET DE L’ALCALDIA  
A la vista de la necessitat de subsanar diferents errors observats en el Text Refós del Pla 
Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Casas Rurals i Inventari de cases en sòl no 
urbanitzable d’Artés aprovat pel Ple en la sessió del dia 19 d’abril de 2012 i per tal de poder 
incorporar aquests canvis al document definitiu.  
RESOLC: 
Primer .- Sol·licitar la retirada dels tres exemplars del Text Refós del Pla Especial Urbanístic del 
Catàleg de Masies i Casas Rurals i Inventari de cases en sòl no urbanitzable d’Artés aprovat 
pel Ple, en la sessió del dia 19 d’abril de 2012, tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central. 
Segon .- Traslladar el present Decret a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central. 
Tercer .- Donar compte del present Decret al proper Ple per a la seva ratificació. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, va acordar ratificar l’anterior Decret. 
 

NOVA APROVACIÓ TEXT REFÓS CATÀLEG DE MASIES 
 
Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa del territori següent: 
Atès que per a acord del Ple de la Corporació de data 19 d’abril de 2012 es va aprovar “el text 
refós del Pla Especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals i inventari de cases en sòl 
no urbanitzable d’Artés”.  
Atès que  es van detectar diversos errors en el pla aprovat i que en data 2 de juliol de 2012 es 
va sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central la retirada dels tres 
exemplars tramesos per tal de poder incorporar canvis en el text definitiu. 
Vista la nova redacció degudament esmenada del “Text refós del Pla Especial urbanístic del 
catàleg de masies i cases rurals i inventari de cases en sòl no urbanitzable d’Artés” redactat 
pels tècnics senyors Pere Pajerols i Casas i Jordi Tarradas Martí, el qual incorpora, segons 
informe emès per l’arquitecte municipal, les prescripcions assenyalades en l’acord de la 
Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central adoptat en sessió del dia 21 de 
setembre de 2010. 
Vist l’informe de Secretaria, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.-  Aprovar novament el “Text refós del Pla Especial urbanístic del catàleg de masies i 
cases rurals i inventari de cases en sòl no urbanitzable d’Artés”, redactat pels tècnics senyors 
Pere Pajerols i Casas i Jordi Tarradas Martí. 
Segon.- Trametre dos exemplars del text refós del Pla Especial urbanístic del catàleg de 
masies i cases rurals i inventari de cases en sòl no urbanitzable d’Artés a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme  de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva. 
 
- A continuació el regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta que, en aquest tema, el seu 
grup troba a faltar consistència en el seguiment de l’execució del catàleg de masies, perquè si 
bé  després d'una prèvia presentació del catàleg es troben unes errades que han estat tretes 
del cadastre i que s'havien transcrit literalment, les quals ara ja s’han rectificat , no ha passat el 
mateix en d’altres  i, en aquestes darreres  pensem que  s'hi ha  d’ indagar mes profundament, 
encara que   per motius de temps i de demanda dels propietaris de les masies, s’hagi obtingut  



 

 

igualment el catàleg  per presentar-lo,  tot i les mancances  que encara hi  existeixen, 
argumentant que més  endavant ja es modificarà. Entenem les ganes de poder assumir  les 
demandes dels interessats, però creiem que la feina que ha comportat fer aquest catàleg és la 
mateixa fent-ho bé  o malament, però fer- la dos cops es fer- la malament, per això demanem 
que les persones que han elaborat aquest catàleg es facin responsables de la rectificació. Tot i 
això el seu grup s'abstindrà per no posar traves a l’equip de govern, cal que ell mateix reflexioni 
si cal fer la feina dos cops amb les traves corresponents.   
 
Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
S’abstenen: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 
 

APROVACIO INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERM E MUNICIPAL  DINS 
L’ELABORACIÓ DEL MAPA MUNICIPAL I COMARCAL  DE CATA LUNYA I NOMENAMENT 
COMISSIÓ MUNICIPAL DE  DELIMITACIÓ 
 
En data  dos de juliol de 2012, registre d’entrada núm 1976 , es rep notificació  de la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya  sobre l’inici de l’elaboració del 
Mapa municipal  i comarcal de Catalunya d’acord amb l’article 28.1 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en la qual  sol·licita d’aquest ajuntament acord plenari per a l’inici de l’expedient de 
delimitació  territorial del municipi d’Artés i el nomenament de la comissió municipal de 
delimitació. 
Atès allò que disposa l’article   28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i demarcació territorial dels municipis de Catalunya, de 28 d’abril , es proposa al Ple, 
previ dictamen de la comissió informativa municipal del territori, l’adopció dels següents acords: 
Primer. - Aprovar l’inici de l’expedient de delimitació  del terme municipal d’Artés  amb motiu 
d’elaboració del Mapa municipal i comarcal de Catalunya. 
Segon. - Nomenar els membres de la Comissió municipal de delimitació que estarà formada 
per: 
President: Senyor Josep Candàliga i Freixa , Alcalde ( o regidor en qui delegui) 
Regidores: 
Senyora Maria Angels Crusellas Serra 
Senyora Pilar Valiente Ballesteros  
Tècnic:  Senyor Pere Pajerols  Casas, arquitecte municipal 
Secretària: Senyora Montserrrat Bach Pujol  (o funcionaria en qui delegui) 
Tercer.-  Donar trasllat del present acord a la  Direcció General d’Administració Local  i als 
ajuntaments dels municipis limítrofs. 
Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 



 

 

S’abstenen: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 
 
 
APROVAR LA BAIXA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS COM A MEMB RE DEL CONSORCI DE 
LA TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA 
 
Seguidament es dóna compte de la proposta de baixa d’aquest Ajuntament com a membre del 
Consorci de la Televisió Digital Pública. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí, en representació del seu grup, manifesta que 
votaran en contra perquè consideren que se’ls ha informat precàriament. També 
consideren precipitat ser dels primers en abandonar el Consorci. Per aquest motiu 
demana que aquest assumpte es quedi sobre la taula. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que si es dissol, es dissol tot. Pot crear-
se un altre consorci i llavors l’actual ja no tindria sentit. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí repeteix que veuen precipitat marxar ara, tot i 
que acabin sortint-ne. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que no s’hauria de barrejar la situació de 
la televisió local amb el tema d’aquest consorci. 

Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
Voten en contra: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 vots en contra, aquest acord, al necessitar majoria 
absoluta dels membres de la Corporació, no s’aprova per manca de quòrum suficient. 
 
 
DONAR COMPTE DECRET TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 
Seguidament dóna compte al Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2012, que diu el següent: 

DECRET 
Assumpte: Expedient modificatiu 5/2012: modalitat t ransferències de crèdit i generació 
de crèdit 
Vist que l’ article 179 i 180 del RDL 2/2004, així com la base desena d’ execució del Pressupost 
2012 estableixen quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una partida el crèdit de la 
qual sigui insuficient i sigui possible minorar el crèdit d'altres partides corresponents a diferents 
nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un 
expedient de transferència  de crèdit. 
L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de l'Ajuntament o dels 
organismes autònoms quan afectin partides de diferents àrees de despesa correspon al Ple de 
l'Ajuntament. 



 

 

L'aprovació de les transferències de crèdit en les partides de la mateixa àrea de despesa, o 
entre partides del capítol I, és competència de l'Alcalde si es refereixen al pressupost de 
l'Ajuntament, o del president de cada organisme autònom quan afectin els seus pressupostos. 
Atès que l’ expedient de transferències de crèdits proposada en aquest expedient es realitza en 
partides de la mateixa àrea de despesa i vist el que estableix que la base desena del 
Pressupost correspon l’ aprovació de l’ expedient de transferències de crèdit al President de la 
Corporació  
Vist la comunicació de l’ àrea d’ atenció  a les persones de la Diputació de Barcelona de data 
23 de març de 2012 en virtut del qual s’ atorga a l’ Ajuntament d’ Artés la subvenció 
corresponen als ajuts de suficiència alimentaria pels alumnes de 0 a 3 anys corresponents a l’ 
any 2012 per un import de 2.177,00 euros. 
Atès que en data 26 d’ abril de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la concessió dels ajuts econòmics per a la concertació de recursos de l’ àmbit de 
suport als serveis i activitats del pla de concertació corresponents a l’exercici 2012. 
Atès que l’ import de determinades subvencions supera la previsió  per aquests conceptes 
contemplada en el pressupost  d’ ingressos per l’ exercici 2012. 
Vist que l’ article 181 del RDL 2/2004, així com la base 11ena d’ execució del Pressupost de l’ 
exercici 2012 estableixen que podran generar crèdits en els estats de despeses del pressupost 
els ingressos de naturalesa no tributària derivats d’ aportacions o compromisos d’ aportacions 
formals de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, per finançar despeses de 
competència local. 
Vist que la base 10 ena i 11ena del Pressupost estableix que correspon l’ aprovació de l’ 
expedient de generació de crèdit i transferències de crèdit al President de la Corporació. 
I vist l’informe d’intervenció de data 25 de juny de 2012. 
HE RESOLT: 
   Primer.- Aprovar l’expedient modificatiu 5/2012:modalitat transferències de crèdit i generació 
de crèdit. 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

PARTIDES DE DESPESA QUE AUGMENTEN 

920.20300 Lloguer maquinaria                 2.000,00 Eur 

PARTIDES DE DESPESA QUE DISMINUEIXEN 

920.62600    Equips proc. Informació                         2.000,00 Eur 

GENERACIÓ DE CRÈDITS 

PARTIDA D’ INGRÉS 

46121  Diputació/ Participació ciutadana             3.050,00 Eur 
46124  Diputació/Suficiència alimentaria 0-3 anys    2.177,00 Eur 
76100  Transferències capital Diputació    11.200,00 Eur 
                                                                                                       __________________ 
                                                                         TOTAL................................16.427,00 eur 

PARTIDA DE DESPESA QUE ES GENERA 

165.61911 Enllumenat carrer Fussimanya            7.000,00 Eur 
231.48002 Suficiència alimentaria 0-3 anys            2.177,00 Eur 
340.62507 Mobiliari Esports     4.200,00 Eur 
924.22706 estudis i treballs tècnics     3.050,00 Eur 



 

 

                                                                                                     __________________ 
                                                                TOTAL................................16.427,00 eur 
 
Segon.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
El Ple es dóna per assabentat de l’anterior Decret. 
 
 
DONAR COMPTE DECRET DELEGACIÓ COMPETÈNCIES A JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EXP. RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 

Seguidament es dóna compte al Ple del següent  DECRET: 
A  la vista  de les atribucions  que  te  l’Alcalde   en virtut de  l’article 21  de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  i concretament l’article 21. 1 s) pel que fa a 
les atribucions que s’assignen al municipi i  que no s’atribueixen  a d’altres òrgans municipals . 
A la vista  de l’article 21. 3 de la  mateixa llei que estableix les delegacions que pot efectuar 
l’Alcalde a favor d’altres òrgans municipals , essent un d’ells la Junta de Govern Local. 
Pel present, resolc: 
Primer .-  Delegar  a la Junta de Govern local l’atribució de  resoldre l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm 3/2010.  
Segon .-  Del present Decret se’n donarà compte  al Ple de la Corporació  en la primera sessió 
que es celebri  i es publicarà   en el Butlletí  Oficial de la província  i a la pàgina Web de la 
Corporació, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a  la present resolució, 
conforme s’indica en  el número 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i a l’article 43.2 
del Reglament d’organització i funcionament  de 28 de novembre de 1986 (ROF). 
Artés, 22 de juny de 2012 
El Ple es va donar per assabentat de l’anterior Decret. 
 
 
APROVACIÓ BASES FOMENT AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I 
CONVOCATÒRIA ANY 2012 
 

Vistes les Bases de foment al desenvolupament econòmic local, redactades pels serveis 
tècnics municipals i trobades conformes i vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
de Promoció Econòmica, el Ple, per unanimitat, va acordar els següents acords: 
Primer .- Aprovar inicialment les bases que regulen els ajuts de l’ajuntament d’Artés a les 
empreses del municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, i sotmetre-les a 
informació pública per a la formulació d’al·legacions per termini de vint dies hàbils, publicant-se 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  en el tauler d’anuncis i a la web de la 
corporació www.artes.cat. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
Segon .- Establir que en cas de no produir-se al·legacions, aquestes bases es consideraran 
aprovades definitivament, un cop transcorregut l’esmentat termini. 
Tercer .- Convocar simultàniament concurs públic per a la concessió d’ajuts a les empreses del 
municipi per al foment del desenvolupament econòmic local. El termini de presentació de 
sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la província. Les sol·licituds  s’han de presentar al registre 
general de l’Ajuntament d’Artés, carrer Barquera 41,  08271 Artés,  així com pels altres mitjans 
previstos per la legislació vigent. 



 

 

BASES QUE REGULEN ELS AJUTS DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS  A LES EMPRESES 
DEL MUNICIPI  PER AL FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT ECO NÒMIC LOCAL 
1. Objecte  i Finalitat  
L’objecte i finalitat  d’aquests bases és promoure la participació de les empreses del municipi  
en els certàmens organitzats per l’ajuntament d’Artés  destinats al desenvolupament econòmic 
local. 
2. Finançament i import màxim 
Les ajudes que s’atorguin en el marc d’aquestes bases es faran per l’import màxim que 
s’estableixin a la convocatòria  corresponent. 
3. Activitats subvencionades 
Serà objecte de subvenció l’assistència dels empresaris/es del municipi  als certàmens 
organitzats per l’Ajuntament d’Artés destinats al desenvolupament econòmic local prèvia 
convocatòria on es determinarà el certament corresponent. 
4. Règim de compatibilitat amb altres ajuts 
Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió 
d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació dels beneficiaris de comunicar-ho a l’Ajuntament 
d’Artés. 
5. Requisits dels beneficiaris: 
Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que compleixin els 
requisits següents: 

- Estar donat alta de l’IAE al municipi d’Artés .  
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 

Els beneficiaris hauran de desenvolupar la seva activitat en el municipi d’Artés. 
En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri 
alguna de les prohibicions establertes en la Llei 38/2003 general de subvencions. 
6. Presentació de sol·licituds 

a. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant instància normalitzada adjuntant la 
documentació requerida en el punt 6è. 

b. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
- Document justificatiu d’estar d’alta de l’IAE. 
- Si el sol·licitant és persona física, còpia compulsada del NIF (CIF, en cas de persones 

jurídiques) 
- Si el sol·licitant és persona jurídica, original o fotocòpia compulsada de l’escriptura de 

constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el 
registre corresponent. 

- Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant 
l’Administració de l’Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social. 

- Fotocòpia del número de compte on s’ha d’abonar l’ajut atorgat. 
c. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l’apartat anterior s’han de presentar, 

dins el termini establert en la convocatòria, per registre a les oficines municipals de 
l’Ajuntament d’Artés. Així mateix es poden presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb 
l’establert en l’art.38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 

d. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l’Ajuntament d’Artés 
en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de recepció del requeriment d’esmena de la sol·licitud, la 
persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, 
s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 71 Llei 30/92 de 26 de 
novembre. 
7. Criteris que es tindran en compte per  a la concessió dels ajuts 



 

 

Sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria s’atorgaran els ajuts sol·licitats amb 
els límits fixats en la convocatòria i en les presents bases. 
8. Determinació de l’import de l’ajut 
L’import de l’ajut equivaldrà  al 25% de l’import de la taxa d’ocupació de via pública i de les 
despeses generals del certamen. 
9. Procediment i òrgans competents per a la concessió dels ajuts 
Els ajuts es concediran per la  Junta de Govern Local  d’acord amb els principis d’objectivitat, 
transparència, igualtat, no-discriminació i publicitat per mitjà del procediment de concurrència 
competitiva. 
L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent. 
10. Abonament dels ajuts 
L’import de l’ajut  es compensarà a la liquidació de la taxa  d’ocupació de via pública  i a la 
liquidació de les despeses generals. 
11. Normativa general aplicable 
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regiran les disposicions que siguin 
aplicables a l’Ajuntament d’Artés en matèria de subvencions, especialment les contingudes en: 
-La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
-El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
subvencions. 
-Les Bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Artés. 
 
 
APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA D’UN SISTEMA PÚBLIC DE S ALUT GRATUÏT PER A 
TOTHOM 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup municipal GUA-AM, que diu el 
següent: 
 
ANTECEDENTS  
El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 16/2012 on s’ s’exclou de l’assistència 
sanitària pública a totes aquelles persones que no podran acreditar la condició d’assegurat, i 
especialment als joves majors de 26 anys sense contracte laboral i a les persones immigrades 
en situació irregular. Amb aquest decret, es crea una barrera d’accés a un sistema públic i 
universal de salut, que pot comportar greus problemes en termes de salut pública i genera 
conflictes deontològics entre els professionals sanitaris. 
Per altra banda, aquest Real Decreto-Ley 16/2012, s’ha aprovat sense tràmit parlamentari i 
sense llei de rang superior, lesionant drets garantits per la pròpia constitució i els tractats 
internacionals signats per part de l’Estat espanyol. 
El Real Decreto-Ley 16/2012 vulnera l’article 42.4 de l’Estatut, que obliga als poders públics a 
garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència sanitària pública ..." i en l’article 23 pel 
qual es garanteix el dret a totes les persones a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als 
serveis sanitaris de responsabilitat pública, i també vulnera la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els 
articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública.  
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 és una clara invasió competencial del Govern de l’Estat respecte 
al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el seu Decret 178/1991 considera el dret a la 
sanitat com un dret universal. 
Catalunya seguirà pagant un doble peatge si manté l’euro per recepta i alhora aplica les 
mesures imposades per l’Estat espanyol. 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
ACORDS 



 

 

PRIMER. Mostrar la disconformitat amb la reforma del Sistema Nacional de Salut que ha 
efectuat el Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 d'abril, de medidas 
urgentes para garantitzar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
Seguridad de sus prestaciones.  
SEGON. Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el dret bàsic de les 
persones a la protecció de la seva salut, perquè vulnera normatives de rangs superiors, perquè 
representa un risc per a la salut comunitària, perquè provoca un augment de les despeses 
sanitàries i perquè discrimina per raó d'origen i condició. 
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat a denunciar aquesta reforma encoberta del 
sistema públic de salut. 
QUART. Instar al Govern de la Generalitat que garanteixi el transport sanitari no urgent gratuït 
per als desplaçaments de les persones que hagin de rebre tractaments continuats i periòdics. 
CINQUÈ. Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra el 
Real Decreto Ley 16/2012 per invasió de les competències pròpies establertes per l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
SISÈ. Reafirmar el compromís en el contingut del Pacte Nacional per a la Immigració que 
reconeix la universalitat de les polítiques, els serveis i les prestacions per a totes les persones 
empadronades a Catalunya i el seu accés als serveis públics. 
SETÈ. Instar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l’article 41 de la llei 5/2012, del 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, que fa referència a la creació de la taxa sobre els actes 
preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la 
prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes 
mèdiques i ordres de dispensació. Ja que el conegut com a euro sanitari suposarà una doble 
imposició en la ciutadania de Catalunya a l’hora d’adquirir medicaments. 
VUITÈ. Instar al Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests principis i a explorar 
noves vies de finançament basades en mesures fiscals equitatives per a la sostenibilitat de 
l’estat del benestar o dels serveis bàsics fonamentals, com podrien ser la restitució de l’impost 
de successions i donacions, l’establiment d’un impost sobre els dipòsits de clients de les 
entitats de crèdit o la imposició sobre la generació elèctrica d’origen nuclear. 
NOVÈ. Reafirmar el compromís de que els poders públics han d’assegurar i promoure una 
prestació sanitària universal, pública, de qualitat i gratuïta. 
 

• El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup,veient la dinàmica que 
s’està realitzant en aquest Ajuntament, de presentar propostes de caràcter general, 
més pròpies de debatre al Parlament de Catalunya que no pas en un ajuntament de 
5.000 habitants, vol manifestar unes consideracions al respecte. 
Creiem totalment legítima la presentació de mocions per part de qualsevol grup del 
consistori. És més, ens hi deixarem la pell perquè sempre es pugui portar al debat les 
consideracions que cregui oportú qualsevol grup. 
Un cop dit això, volem fer la consideració següent:  
Creiem que es corre el risc, que al presentar tantes mocions en un mateix ple, la 
majoria de caràcter nacional o fins i tot estatal, es desvirtuï el debat real que ha de tenir 
un ple municipal, que al parer nostre ha de ser el de donar el millor servei i solucions 
als nostres veïns.  
Creiem que per debatre temes generals, és imprescindible saber els temes al detall, 
cosa impossible de fer en un municipi. En aquest sentit ja tenim altres estructures 
supramunicipals com els consells comarcals o el Parlament destinats a aquest efecte. 



 

 

A nivell personal, podem compartir els principis de les mocions, però també vèiem que 
l’ús que se’n fa majoritàriament respon a una cortina de fum o a un estil de convertir un 
Ple en una debat partidista. 
Per aquest motiu el nostre grup, cada vegada que es presenti una moció de caràcter 
general que creiem que està suficientment defensada per altres estaments, ens 
abstindrem. 
La nostra abstenció no s’ha d’interpretar ni com una obstrucció ni com un no ni com un 
sí. L’abstenció respon simplement a les valoracions anteriors. 
Per aquest motiu el nostre grup s’absté del debat d’aquesta moció. 

• El regidor Ernest Clotet i Berenguer diu que són un grup municipalista i que creuen que 
les coses s’han de debatre a l’ajuntament perquè pugin de baix cap a amunt. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que creuen que, a vegades, els temes no 
es preparen de manera suficient per portar-los al Ple. 

Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
S’abstenen: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 
 

APROVACIÓ MOCIÓ PER REFORÇAR LA POLÍTICA MUNICIPAL D’HABITATGE FRONT 
ALS DESNONAMENTS  
 
Seguidament es dóna compte de la Moció que presenta el grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular: 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, l’any 2011 es varen realitzar 5.800 
desnonaments a la província de Barcelona. Pràcticament els mateixos casos del 2010 i tot fa 
pensar que la dinàmica del 2012 serà tres quarts del mateix.  
Al nostre poble, el passat 16 de febrer, s’aprovà per unanimitat la moció per una política de 
seguiment, assessorament i suport al dret a l’habitatge front als desnonaments. Tot i així, a 
escassos dies, es produïa a Artés un desnonament al poble vell, amb un gran desplegament 
policial, d’un immoble propietat actualment de la rescatada Bankia.  
La legislació espanyola, permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 60% 
del valor de taxació. Aquest fet no només és anòmal sinó que no té comparativa amb les 
legislacions d’altres països del nostre entorn, i a més era desconeguda per les famílies quan 
varen signar els contractes hipotecaris molts cops amb informació insuficient i enganyosa.  
Entenem com inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, que 
recull el dret a un habitatge digne i adequat a través del mandat constitucional, totes les 
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari.  
Malgrat tot, la societat civil esta demostrant la seva capacitat transformadora, com es fa palès a 
partir de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca, 
juntament amb sindicats, la Taula del tercer sector, la Federació d'Associacions de Veïns i 
Veïnes i un munt d’entitats han engegat.  Aquesta ILP demana una modificació de la llei 
hipotecària que contempli:  

• La dació obligatòria per als bancs en casos d'execucions hipotecàries.  



 

 

• La cancel•lació del deute que les persones que ja han perdut l'habitatge han contret 
amb les entitats financeres com a conseqüència del fet que la llei permet a bancs i 
caixes quedar-se'ls per un 60% (inicialment un 50%) del seu valor de taxació (unes 
taxacions que realitzaven les mateixes entitats).  

• La reconversió dels pisos embargats pels bancs en habitatge de lloguer social amb 
preferència per a les persones que ja hi vivien inicialment.  

Per altra banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a finals d’abril, es va afegir a la proposta de 
modificar la Llei d’hisendes locals per eximir del pagament de la plusvàlua les transmissions de 
pisos derivats d’una execució hipotecària. En aquest sentit va afirmar que mentre no s'aprovi 
una modificació legislativa, els ajuntaments haurien d'establir mesures compensatòries per no 
empitjorar la situació en la qual ja es troba l'executat hipotecari. Això mateix és el que ja han fet 
diversos ajuntaments, com ara Sant Feliu de Llobregat, el Papiol o la Seu d’Urgell. Aquest 
darrer, a banda de deixar de cobrar l'impost de plusvàlua a les persones que han estat 
desnonades del seu habitatge, estableix que siguin les entitats bancàries que s'hagin quedat 
amb el pis les responsables d'assumir aquest tribut que grava la transmissió d'una propietat. 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords:  
Primer.-  Donar suport al procés de recollida de signatures que faci possible la discussió 
parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amb la 
finalitat de regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels 
desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de mínims 
destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per execucions hipotecàries. 
En aquest sentit, facilitar a les persones i entitats del municipi, el procés de recollida de 
signatures.  
Segon.-  Difondre, tant per mitjans comunicatius tradicionals, com virtuals, el servei municipal 
d’assessorament i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no 
comportin la negació del dret a l’habitatge a les famílies en procés de desnonament.  
Tercer.-  Crear un protocol municipal d’actuació davant processos de desnonaments detectats, 
el qual contingui la participació dels diversos grups municipals.  
Quart.-  Sol•licitar al legislador que inclogui  l’exempció de pagar la plusvàlua de les 
transmissions en casos de dació en pagament o execuació hipotecària quan aquest afecti a un 
habitatge únic. Alhora ampliar els mecanismes existents per derivar a les entitats bancàries que 
s'hagin quedat amb el pis les responsables d'assumir aquest tribut que grava la transmissió 
d'una propietat.  
Cinquè.-  Fer arribar aquests acords a la Plataforma  d’Afectats per la Hipoteca 
(afectadosporlahipoteca@gmail.com) i a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa 
Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer social i de paralització dels 
desnonaments. contacto@quenotehipotequenlavida.org. 
 

• El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup,veient la dinàmica que 
s’està realitzant en aquest Ajuntament, de presentar propostes de caràcter general, 
més pròpies de debatre al Parlament de Catalunya que no pas en un ajuntament de 
5.000 habitants, vol manifestar unes consideracions al respecte. 
Creiem totalment legítima la presentació de mocions per part de qualsevol grup del 
consistori. És més, ens hi deixarem la pell perquè sempre es pugui portar al debat les 
consideracions que cregui oportú qualsevol grup. 
Un cop dit això, volem fer la consideració següent:  
Creiem que es corre el risc, que al presentar tantes mocions en un mateix ple, la 
majoria de caràcter nacional o fins i tot estatal, es desvirtuï el debat real que ha de tenir 



 

 

un ple municipal, que al parer nostre ha de ser el de donar el millor servei i solucions 
als nostres veïns.  
Creiem que per debatre temes generals, és imprescindible saber els temes al detall, 
cosa impossible de fer en un municipi. En aquest sentit ja tenim altres estructures 
supramunicipals com els consells comarcals o el Parlament destinats a aquest efecte. 
A nivell personal, podem compartir els principis de les mocions, però també vèiem que 
l’ús que se’n fa majoritàriament respon a una cortina de fum o a un estil de convertir un 
Ple en una debat partidista. 
Per aquest motiu el nostre grup, cada vegada que es presenti una moció de caràcter 
general que creiem que està suficientment defensada per altres estaments, ens 
abstindrem. 
La nostra abstenció no s’ha d’interpretar ni com una obstrucció ni com un no ni com un 
sí. L’abstenció respon simplement a les valoracions anteriors. 
Per aquest motiu el nostre grup s’absté del debat d’aquesta moció. 

 
Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
S’abstenen: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 
 

APROVACIÓ MOCIÓ ARREL EL RESCAT DE BANKIA  
 
Seguidament es dóna compte de la Moció que presenta el grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular: 
El proppassat 4 de juliol, la Fiscalia Anticorrupció, va imputar fins a 33 ex-membres del consell 
de Bankia i la seva matriu Banc Financer d’Estalvi, entre ells, l’expresident de l’entitat i 
exvicepresident espanyol, Rodrigo Rato. La querella pretén que s’aclareixi la possible comissió 
dels delictes d’estafa, apropiació indeguda, falsificació de comptes anuals, administració 
fraudulenta i maquinació per alterar el preu de les coses.  
El passat mes de maig, l’entitat financera va passar en mans del Govern espanyol, que hi ha 
abocat al voltant de 24.000 milions d’euros. És a dir, el doble de les retallades aplicades per 
l’Estat espanyol en sanitat i educació o el que és el mateix, cada ciutadà a l’Estat espanyol 
pagarà aproximadament 500 euros per rescatar aquesta entitat financera.  
Amb l’aportació de prop de 24.000MEUR, l’estat adquireix el  49% de les accions d’aquest banc 
i per tant, l’estat passa a ser el principal  accionista i propietari de Bankia i dels seus béns. 
Aquest fet, comporta de facto la nacionalització del banc, és a dir, l’estat és a partir d’aquest 
moment qui té la propietat del 49% dels deutes de l’entitat i també del patrimoni.  
La nacionalització de qualsevol bé, ha de servir per protegir els interessos de la ciutadania i 
sobre tot de les famílies més afectades per la crisi del sistema financer. La finalitat ha d’ésser 
doncs, actuar a favor del bé i l’interès comú.  
Atès  que,  Bankia  és  el  primer  banc  espanyol  en  número  d’habitatges  en  propietat,  
alguns d’ells en el nostre poble, gràcies en bona part a processos d’execució hipotecària.  
Atès que, aquesta compra de les accions de Bankia, suposa una inversió final de l’estat en 
aquesta empresa privada de quasi 24.000MEUR, a través de fons públics.  



 

 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords:  
Primer .- Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol que demani a la Fiscalia de l’Estat 
l’empresonament preventiu dels responsables de la gestió de Bankia i que, si hi han 
irregularitats, aquests responguin amb el seu patrimoni per rescabalar a l’Estat i a la entitat del 
dany patrimonial que han causat amb la seva actuació.  
Segon .- Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol i al Banc d’Espanya que la jubilació i/o 
indemnitzacions previstes de cobrar pels consellers dimitits de Bankia, no siguin efectives.  
Tercer .- Mentre no s’aclareixin les responsabilitats del presumpte delicte, estudiar els 
mecanismes per tal que l’Ajuntament d’Artés,  no pagui cap quota dels préstecs que està 
amortitzant a aquesta entitat, per tal de procedir a ingressar l’import dels pagaments en un 
compte obert a la banca ètica, tot especificant, que els diners ingressats a aquest compte, 
l’Ajuntament els ingressarà a Bankia quan del  resultat de la investigació judicial se’n 
desprengui que no s’ha produït cap delicte.  
Quart .- Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol que la meitat dels habitatges buits de Bankia, 
siguin cedits als ajuntaments com a borsa de lloguer d’habitatge social i que el preu del lloguer 
no sigui mai superior al 30% dels ingressos familiars. 
Cinquè .- Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol que aturi tots els processos de desnonament 
iniciats per Bankia.  
Sisè .- Sol·licitar al govern espanyol que concedeixi la dació en pagament dels habitatges de 
Bankia que estiguin en tramitació de desnonament, i dels que es produiran en els propers 
mesos i anys, i la condonació del deute d’aquells que des del 2005 ja han estat desnonats de 
les seus habitatges de primera residència.  
Setè.- Que es comuniqui el resultat d’aquesta moció a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
al Ministeri d’Economia, a la Conselleria d’Economia, a la Federació Catalana de Municipis i a 
l’Associació Catalana de Municipis i  a la plataforma ciutadana #15mparato 
(https://15mparato.wordpress.com/). 
 
Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
S’abstenen: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 
 

MOCIÓ PER RECLAMAR EL PAGAMENT DE L’IBI EN BÉNS IMM OBLES PROPIETAT DE 
L’ESGLÉSIA CATÒLICA O DE QUALSEVOL ALTRA CONFESSIÓ RELIGIOSA  
 
Seguidament es dóna compte de la Moció que presenta el grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular: 
Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, que parla de les exempcions de l’IBI diu, en 
el punt “c”, que estaran exempts “Els de l’església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord 
entre Espanya i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions  confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes en 
els respectius acords de cooperació subscrits en virtut  d’allò que disposa en l’article 16 de la 
Constitució.”   



 

 

Atès que l’exempció d'impostos com el de l'IBI o les contribucions especials agreuja la situació 
de les arques municipals i suposa una dificultat afegida a la renovació i la millora tant  
d’edificis com de l’espai públic.    
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada d’ingressos i la 
necessitat urgent per fer front a la despesa social per pal•liar les dificultats econòmiques i 
socials que avui pateixen moltes famílies.  
Atès que les institucions religioses reben la prestació dels serveis en igualtat de condicions que 
la resta de ciutadans.   
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Instar al Parlament de Catalunya a que demani al Govern Espanyol la supressió, per a 
l'exercici de 2013, de l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) a l'església 
catòlica i altres confessions religioses.    
Segon.-  Elaborar un cens municipal dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i 
registrats a nom d’entitats i organitzacions dependents de l'església catòlica o d'altres 
confessions religioses i avaluar el cost de les exempcions fiscals de les quals han gaudit fins 
ara.   
Tercer.-  Reclamar al Parlament de Catalunya que s’exclogui al territori català dels Acords del 
Regne d’Espanya amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes Econòmics.  
Quart.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament i als diferents grups parlamentaris. 

• El regidor Manel Parreño i Jiménez manifesta que el seu grup és del parer que el fet 
que l’església no pagui IBI no és en virtut dels acords de l’Església i l’Estat de l’any 
1979, sinó que aquest règim fiscal està regulat especialment per la Llei de mecenatge 
49/2002, per la qual l’Església té les mateixes exempcions que les altres institucions 
sense fins lucratius. Concretament són lliures de pagar l’IBI, entre altres, els serveis 
públics (defensa, seguretat, educació pública i presons); els immobles religiosos de 
l’Església Catòlica però també els de les confessions que tenen conveni amb l’Estat (la 
Federació d’entitats religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la 
Comissió Islàmica); els immobles de governs estrangers; de la Creu Roja; els terrenys 
ocupats per línies ferroviàries; els col·legis concertats exclusivament en la part del 
centre que es destini a l’ensenyament reglat concertat; els edificis pertanyents al 
patrimoni històric artístic i, en general, les entitats sense fins lucratius.  
Si la llei diu que l’església ha de pagar l’IBI, lògicament s’ha de sotmetre a la llei però, 
ara per ara, l’ordenament jurídic espanyol l’eximeix d’aquest impost. L’Església no és 
una entitat amb ànim de lucre i la seva activitat no és lucrativa. Aquesta és la raó de la 
seva exempció de l’IBI ja que també s’eximeix a totes les entitats que realitzen activitats 
no lucratives. Per tant no es tracta d’un privilegi. L’exempció no s’aplica només a 
l’Església catòlica, afecta també a altres religions i a altres edificis. 
Davant la pregunta de quina és la justificació de l’exempció en el cas de l’Ésglésia, es 
pot assenyalar que a l’article 16 de la Constitució estableix la llibertat religiosa i de 
culte. Una manera de promoure-ho és mitjançant beneficis fiscals, com l’exempció de 
l’IBI. Però, a més l’Església presta un important servei a la societat predicant valors 
com la justícia i la solidaritat –també recollits en la Constitució- i suplint en molts casos 
la ineficiència del mercat i de l’actuació de l’Estat. 
La tasca litúrgica, pastoral (catequesi, missions) i assistencial (hospitals, cases 
d’ancians, malalts crònics i minusvàlids, orfenats, escoles bressol, víctimes de 
violència, exreclusos, centres d’assessoria jurídica, promoció del treball, assistència a 
immigrants, rehabilitació de drogoaddictes) suposa un benefici molt important per a la 
societat. 



 

 

Afortunadament, hi ha milers i milers de ciutadans i famílies que actuen solidàriament, 
més enllà dels impostos, i, per cert, d’una manera molt més propera, càlida i efectiva 
que la solidaritat de les administracions públiques. Impostos redestributius sí, però, 
sobretot solidaritat. La solidaritat és molt més que pagar impostos. 
 

Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
Voten en contra: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 vots negatius, queden aprovats els anteriors acords. 
 

MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS QUE TREBALLEN PER UN A SANITAT PÚBLICA 
 
Seguidament es dóna compte de la Moció que presenten el grup municipal Candidatura 
d’Unitat Popular: 
Atès que la salut pública és un dret inalienable i universal a tot ciutadà i a tota ciutadana, 
Atès que els diners procedents dels nostres impostos haurien de garantir els serveis públics 
bàsics, els drets humans i de ciutadania, 
Atès que en la conjuntura de crisi actual, s’estan aplicant mesures que representen un greu 
atac al funcionament i manteniment del conjunt dels serveis públics i de la salut pública en 
particular, 
Atès que els responsables polítics varen ser escollits per representar els interessos de la 
ciutadania i són els últims responsables d’aquestes polítiques de desmantellament dels serveis 
públics, 
Atès que les conseqüències de la política de retallades en el servei sanitari català impliquen 
una vulneració de forma reiterada d’allò que estableixen els articles 43 de la Constitució 
espanyol i 23 de l’Estatut de la Comunitat Autònoma de Catalunya, 
Atès que els poders públics no només no poden empitjorar els nivells de satisfacció dels drets 
socials, sinó que han d’actuar per avançar cap a cotes més altes de prestacions, 
Atès que l’aprovació dels pressupostos de l’administració competent són insuficients per a 
cobrir les necessitats bàsiques de la població, i que per això, atempten contra el dret bàsic a la 
dignitat humana i vulneren de forma reiterada el dret a la salut, 
Atès que la violació pels poders públics d’aquest dret, en la mesura que constitueix, com a dret 
propi de la ciutadania, un dret cívic, obliga a plantejar la possibilitat que les decisions polítiques 
de gravíssimes restriccions sanitàries no només siguin un abús de poder, sinó que presentin 
una autèntica rellevància penal que es pot perseguir davant els tribunals pels perjudicats i la 
fiscalia, d’ofici en base a l’art. 542 del Codi Penal que castiga les autoritats i funcionaris públics 
que “impedeixin” als ciutadans “l’exercici de drets cívics”, en un precepte que contempla de 
forma genèrica la violació de drets innominats, 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, a instància de la Plataforma 
Dempeus per la Salut Pública i de la Plataforma d’Afectades per les Retallades en Sanitat, 
demana al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents acords: 
Primer .- Donar suport i adherir formalment l’Ajuntament d’Artés la Iniciativa Penal Popular en 
defensa del sistema públic de salut que està promovent la Plataforma Dempeus per la Salut 
Pública. 
Segon .- Donar suport a la Plataforma d’Afectades per les Retallades Sanitàries. 



 

 

Tercer .- Facilitar tots els recursos necessaris als federataris de la IPP per al desenvolupament 
de la campanya i facilitar tota la informació pública disponible a la PARS. 
Quart .- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Dempeus per la Salut Pública, a la Plataforma 
d’Afectades per les Retallades, a la direcció i comitè d’empresa dels centres de salut pública 
del municipi, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. 
Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
S’abstenen: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 
 
 

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PROGRÉS PER ARTÉS, G UA I CUP DE SUPORT 
EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC PRESENTAT PER L’ ASSEMBLEA BAGES ES 
MOU 
 
Seguidament es dóna compte de la Moció que presenten els grups municipals de Progrés per 
Artés, Grup Unitari d’Artés i Candidatura d’Unitat Popular: 
Atès que s’ha creat l’assemblea en defensa de l’ensenyament públic de qualitat EL BAGES ES 
MOU integrada per alumnes, docents, personal laboral i PAS, pares i mares, claustres, consells 
escolars del Bages, AMPAS, sindicats i partits polítics. 
Atès que l’assemblea vol manifestar la seva preocupació i indignació davant les mesures 
restrictives que està aplicant el Govern de la Generalitat, així com el Govern de l’estat. Aspecte 
que els grups signants subscriuen. 
Atès que la greu retallada dels pressupostos per a les despeses de funcionament dels centres 
que s’està produint des de l’any 2010 (més d’un 25%) està obligant a ajustar despeses 
bàsiques i indispensables per al normal funcionament dels centres. Els ajustos pressupostaris 
que s’han hagut de fer han arribat al punt d’haver de prescindir de la calefacció aquest hivern 
passat, en alguns centres de secundària del Bages. 
Tanmateix subvencions pressupostades com ara PAC, reutilització de llibres... no s'han pagat. 
Atès que la reducció o anul·lació d’altres subvencions com les beques de menjador, les beques 
de llibres de text i material didàctic, les beques d’educació especial afecten sobretot les famílies 
més desfavorides econòmicament. Amb aquestes retallades es fa més difícil complir l’objectiu 
d’ inclusivitat, és a dir, “garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i 
d’exclusió al nostre alumnat”. Amb el no pagament de les beques de menjador s'està ofegant la 
gestió de moltes AMPA i moltes es veuen forçades a externalitzar el servei, i fins i tot a tancar 
cuines, amb el descens qualitatiu i nutricional que això comporta. 
Atès que la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha retallat el 
finançament del mòdul de la plaça d’escola bressol municipal de 1.300 al 875 euros pel proper 
curs, implicant una reducció de gairebé el 50% en dos anys. Aquest fet representa que les 
famílies i els ajuntaments es facin càrrec d’una major aportació i representa un trencament amb 
el compliment de la llei 5/2004 del Parlament de Catalunya en la que s’instava a la col·laboració 
entre administracions. 
Atès que la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha retallat el 
finançament de les escoles de música, la reducció de la subvenció per alumne, i això provocarà 



 

 

que algunes escoles de música del Bages hauran de tancar, els ajuntaments per fer front a les 
despeses hauran d'incrementar la ràtio alumne/professor i fer més hores lectives, menys 
preparació, augment de quotes a les famílies, etc 
Atès que la retallada de plantilles anunciada comportarà el proper curs que hi hagi al voltant de 
3000 docents menys dels necessaris (entre primària i secundària). Per una part, no hi haurà un 
augment de professorat per atendre els nous 15.000 alumnes més que hi haurà i, per l’altra, a 
més, es rebaixen les plantilles existents, cosa que suposarà més precarietat i acomiadaments 
pel personal substitut i interí. La retallada de personal afectarà directament la qualitat de 
l’ensenyament. Ens podem acomiadar de l’atenció a la diversitat: de l’atenció a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, del treball en grups reduïts, desdoblaments, grups flexibles, i 
de les hores de reforç per a qui ho necessita. S’obre la porta a la discriminació i a l’escletxa 
social. És així, pel que es veu, com el nostre Govern combat el fracàs escolar que tant diu que 
el preocupa. 
Atès que la Conselleria no ha complert la proposta de ràtios de professors en data 9 de maig, ja 
que el 31 del mateix mes va plantejar un augment de 0.5 mestre per línia. ( Implicant la pèrdua 
de dos mestres en escoles de 3 línies). 
Atès que augment de la ràtio alumnat/professorat. D’entrada, en molts centres, la superfície de 
les aules no permet l’augment enunciat. No cal dir que la massificació de les aules també 
repercuteix en la qualitat de l’ensenyament i disminueix el tractament individualitzat de 
l’alumnat. 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha encetat una política de baixes per malaltia del 
professorat que afecta la qualitat del servei. En aquests moments, el professorat amb una baixa 
no és substituït en els primers deu dies laborables. Per tant, l’alumnat és atès pel professorat 
de guàrdia del centre i perd hores de classe de la matèria afectada. La realitat és encara molt 
més greu i humiliant: suposa la reducció de sou en cas de baixa perllongada, un atemptat 
contra la dignitat de les persones que són “castigades” amb una disminució del seu poder 
adquisitiu quan més recursos necessiten. En aquest sentit, cal afegir que actualment ja no es 
cobreixen les baixes o reduccions de jornada del personal 
d’administració i serveis (administratives, tècniques d’educació infantil, educadores USEE, 
vetlladores), ni del personal subaltern. Això alenteix i dificulta força el funcionament essencial 
dels centres. 
Al personal interí administratiu se li ha reduït el 15% de la jornada i els centres afectats en 
pateixen les conseqüències. 
Atès que en els darrers temps s’està donant un clar empitjorament de les condicions laborals 
dels professionals dels sector. Aquestes mesures s’han concretat ja en un augment d’hores 
lectives i se n’ha anunciat ja un altre per al curs vinent, acompanyat d’una nova retallada del 
sou (augment de l’IRPF per part del govern central i disminució d’un 3% per part del govern de 
la Generalitat, que se suma al 5 % de l’any anterior). En els darrers anys, la pèrdua de poder 
adquisitiu dels professionals supera amb escreix el 20 %. 
L’augment d’hores lectives en detriment de les hores de coordinació pedagògica i preparació 
de classes conjuntes en el claustre comporten un perjudici a la qualitat docent. La possibilitat 
de no pagar als interins els mesos de juliol i agost. 
Atès que s’estan donant una continus canvis en els currículums, sobretot d’ ESO i de 
Batxillerat. La capacitat d’improvisació en aquest aspecte és realment alarmant. Després de 
gairebé dues dècades de canvis continus sense criteri ni consens amb la comunitat educativa, 
la precipitació continua. 
Atès que les millores que s’havien aconseguit durant els últims anys, a favor de l’atenció a la 
diversitat i, en general, de tot l’alumnat, ara les eliminen i per tant es fa més difícil complir 
“l’objectiu prioritari del Servei d'Educació de Catalunya, que és desenvolupar al màxim les 
capacitats de tots i cadascun dels seus alumnes, com a principi fonamentador de l'equitat i 



 

 

garantia, alhora, de la cohesió social”. “La finalitat de millorar els resultats educatius i reduir 
l’abandó escolar prematur” també perilla. 
Atès que els col·lectiu agrupat en assemblea BAGES ES MOU considera que les actuacions 
endegades contra l’escola pública catalana no apunta a cap altre resultat que no sigui 
directament desmantellar-la i que la qualitat de l’escola pública ha de ser el referent públic. 
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer .- Donar suport al atesos exposats en nom de l’assemblea el Bages es mou. 
Segon .- Rebutjar les retallades endegades pel Govern de Catalunya respecte al sistema 
educatiu públic. 
Tercer .- Traslladar aquests acords a la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, als Grups Parlamentaris catalans, als centres 
educatius i a les AMPA del nostre poble. 
 

Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 
n’Odonell Santos Ventura, n’Ernest Clotet Berenguer i en Ramon Fornell Alsina. 
Voten en contra: 
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan 
Babeli  Shawa.  
Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 4 vots negatius, 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. 29. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa exposa que, ateses les preguntes que li va formular 
el regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en l’anterior Ple de juny,  el Consell de Solidaritat està 
format per 4 entitats: Agermanament sense fronteres, Acció internacional, Mans unides i 
Rokpa. Hi ha dues entitats que tenen la intenció d’incorporar-s’hi i que són Càrites (pendent 
d’inscriure’s al registre municipal com entitat) i Acarona (que està pendent que la Generalitat 
aprovi els seus estatuts). Aquest Consell ha realitzat 4 reunions on s’han plantejat 2 objectius: 
el primer és sensibilitzar la població d’Artés sobre la cooperació internacional i el segon és el de 
treballar pel poble en temes solidaris. Fruit d’aquest plantejament, en l’última reunió es va 
acordar que dins l’objectiu de sensibilització, de cara a finals d’any, es durà a terme el 
novembre solidari en què els divendres d’aquest mes es realitzaran diverses activitats i també 
es parlarà amb la treballadora social per tal de valorar quines són realment les necessitats 
bàsiques del municipi, per treballar-les conjuntament. 
Al mateix temps informa que, actualment, el Consell de Solidaritat participa en la Fira d’ONG 
que s’organitza dins el marc de la Fira d’Artés i en la Festa de la Diversitat. Afegeix que, de 
cara a final d’any, es durà a terme una altra activitat que serà la recollida de joguines. 



 

 

Diu que la pròxima reunió tindrà lloc dins el mes de setembre i que els agradaria poder comptar 
amb un representant de les altres formacions polítiques. Els demana que li comuniquin el nom 
de la persona que en voldrà formar part per tal que ja es puguin avisar per a la pròxima reunió. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, respecte la recollida de joguines, comenta que després 
de les últimes recollides que es van fer han quedat moltes joguines en un armari del Kanal. 
Afegeix que s’hauria de fer millor. 
 
- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa diu que intentaran que això no passi. 
 
- El regidor Ernest Clotet i Berenguer agraeix la invitació. 
 

- El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que s’inicia el Ple d’aquest mes de juliol i el foc ens 
envolta. Primer de tot, en solidaritat amb les víctimes i els municipis que estan patint 
actualment aquests terribles incendis, amb les víctimes i també amb les víctimes que han 
perdut les seves cases, les seves pertinences, i sobretot per l’angoixa, l’angoixa que pateix tot 
aquest seguit de pobles per un incendi que encara no està controlat, que encara hi estan 
lluitant, i també de reconeixement, de reconeixement a tota la gent que hi treballa, a tots 
aquests servidors públics que, almenys, aporten una mica d’esperança a la gent que ho pateix, 
els bombers, els ADF d’Artés, a les forces de seguretat, en fi, tothom qui coordina i qui treballa 
perquè aquest desastre natural faci el menys mal possible. Tot i que Déu n’hi do del quin ja ha 
fet. Segon, m’agradaria fer una defensa de l’ADF, de l’administració més propera que són els 
ajuntaments, que es veuen amenaçats amb les darreres normatives que van sortint, amenaçats 
a una laminació, tant de serveis com de recursos.  
I apostem el nostre compromís amb la ciutadania, amb aquests valors democràtics que 
defensem. En moments difícils com els actuals crec que hem d’estar amb els més febles 
perquè els ciutadans ens ho demanen i perquè és la nostra obligació. Jo crec que tenim 
l’obligació de mantenir tots els serveis, com l’ADF que està a favor de la ciutadania, tots els 
serveis que ajuden a mantenir la cohesió. Pensem que en un moment com l’actual, amb tantes 
desigualtats, amb tants problemes com tenen moltes famílies a Artés, els ajuntaments són 
aquella administració que està mantenint una certa cohesió, que està mantenint un cert clima 
de convivència, que molt probablement es veuria trencat si no es donéssin aquests serveis.  
 
 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa  diu que aquest estiu Artés ha patit focs propers i que 
vol agrair a bombers, voluntaris de l’ADF i altres voluntaris la seva actuació. Explica que en 
aquest cas es va fer l’activació que hi ha programada. Manifesta, fent referència al programa 
d’INFOAVISOS, que cada mes arribava una factura i que van demanar als serveis financers i 
jurídics de l’Ajuntament si hi havia algun tipus de contracte per poder aclarir el concepte de la 
factura, ja que fins aquest moment no se’ns ha traspassat la informació de com estava aquest 
servei. A més per accedir a aquest servei s’havia de fer amb una clau i, en aquest moment, no 
hi ha ningú que n’estigui al corrent. 
També explica que, abans d’acabar l’any, diversos plans d’ocupació van treballar en el 
perímetre de la urbanització Vista Pirineu i que, actualment, s’ha demanat una altra subvenció 
per seguir treballant en aquest tema. 
 
- El regidor Roger Genescà i Campí diu que el tema dels INFOAVISOS ja havia sortit al Ple, 
que ho havia demanat la regidora na M. Àngels Crusellas i Serra i que se li havia respost. 



 

 

També manifesta que els que s’han negat a rebre informació de l’anterior gestió del govern 
municipal són ells. 
Pel que fa al tema d’accedir a INFOAVIS, diu que hi havia 3 responsables de l’ADF (un de 
Monistrol de Calders, un de Calders i un d’Artés). Si el problema era la quota, s’hauria pogut 
parlar amb l’ADF, tot i que, segurament, hi hauria hagut algun dels altres Ajuntaments que 
hauria considerat imprescindible aquest servei. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que quan va entrar com alcalde va parlar amb el 
Damià Casas i amb en Roger Genescà i es va fer el traspàs d’alguns temes de l’Ajuntament. 
Pel que fa a INFOAVISOS, l’Ajuntament pagava uns 600 euros i escaig a l’any, però potser 
s’hauria hagut d’informar d’aquest tema. Explica que el sistema d’INFOAVISOS pot anar bé per 
comunicar-se amb la gent voluntària quan hi ha foc, que estiguin al cas...que de fet aquest 
servei va néixer per aquest motiu. 
En aquest darrer foc vam estar connecats amb el cap de bombers, vam disposar de tota la 
informació de l’ADF, dels voluntaris que tenim i dels que no tenim. 
En referència al traspàs de Política de seguretat ciutadana, no es va parlar amb l’anterior 
regidor perquè ja coneixíem una mica el funcionament del cos de la policia local i la mateixa 
policia ja ens ha anat informant dels diferents temes. Explica que, com Alcalde, intenta assumir 
les responsabilitats que li toquen per les seves àrees i també les que li pertoquen com Alcalde. 
 
- El regidor en Ramon Fornell i Alsina  manifesta que, atès que hi ha artesencs i artesenques 
que ens han mostrat el seu interès en el projecte guifi.net, i que fins hi tot s'han presentat 
propostes de conveni amb l'Ajuntament,  des de la CUP donem suport a aquest projecte de 
xarxa oberta, lliure i neutral i voldríem saber en quin punt es troba aquest afer. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que van tenir una reunió amb l’empresa 
WIFINET BAGES on els van explicar els processos a seguir i els tipus de convenis. Sabem que 
hi ha gent interessada en aquest projecte. 
 
- El regidor en Josep M. Camprubí i Salvo recorda que en el Ple passat es va parlar que el dia 
9 de juliol hi havia una entrevista amb el Bisbat. Diu que estem a dia 19 i encara ningú no ha dit 
res. Demana que s’expliqui com està aquest tema. Al mateix temps també demana com està el 
tema de la fibra òptica i exposa una queixa de diversos veïns del c/ Raval perquè fa molts dies 
que tenen el carrer tallat a causa d’unes obres. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, pel que fa al carrer Raval, diu que el primer que 
s’haurà de fer es mirar si hi ha ocupació de via pública demanada i caldrà mirar si tot és 
correcte. 
Pel que fa a la reunió del dia 9 aclareix que no hi havia res tancat. Diu que han estat parlant 
però que no li han donat hora. De moment es vol començar pel funcionament del Petit Casal. 
Pel que fa l’arranjament de la teulada i tot el Casal de dalt, intentarem que quan seguem a 
parlar ho fem amb representants de tots els grups. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que, en referència al tema de la fibra òptica, 
ens vam reunir amb un operador que està treballant a la comarca a mitjans de juny, ja que 
Xarxa Oberta no responia a les nostres demandes. A arrel d’aquesta reunió Xarxa Oberta ha 
tornat a comunicar-se amb nosaltres i s’està mirant si finalment surt un conveni per poder fer 
l’operació. 
 



 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana al regidor de cultura i joventut com va ser que 
la tècnica de cultura i joventut plegués . Saben que la voluntat de l’esmentada tècnica era la de 
continuar i que tan l’Alcalde com el regidor ho sabien. La tècnica va decidir posar punt i final a 
la relació laboral que mantenia amb aquest Ajuntament. Afegeix que els consta que el regidor 
va defensar, sol, la continuïtat de la tècnica en qüestió. Demana que s’expliqui què ha motivat 
la baixa, tot i que afegeix que els dos principals motius han sigut: 
El primer ha sigut el fet de no reconèixer la feina que estava desenvolupant, equiparant el seu 
sou al d’un altre tècnic municipal. 
L’altre motiu és que l’equip de govern del qual vostè en forma part no li tenia gaire simpatia. 
També demana quin procediment se seguirà per tornar a adjudicar aquesta plaça.  
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que aquesta pregunta ja ha quedat 
contestada, en part, pel mateix regidor. Quan es fa una pregunta i una part de suposició de la 
mateixa resposta, a vegades no cal donar cap més contestació. Tot i així vol deixar clar que no 
són certes la majoria de valoracions fetes pel senyor Genescà. Només afegir que si aquesta 
persona no va voler renovar va ser perquè no va voler. Quan va renovar l’any passat es va 
intentar assumir uns compromisos que li havia promès l’últim govern. Nosaltres, però, li vam dir 
que s’intentaria fer la revisió del catàleg de llocs de treball i que se li podria millorar allò que 
marqués el catàleg. Després, però, va sortir el famós Decret de Rajoy i tot això ja no va ser 
possible. Es va parlar amb la tècnica i se li va dir que només se li podria millorar l’horari laboral i 
que se li pagarien les hores extres de la Festa Major, Carnestoltes i de la Setmana Jove. 
Finalment també volem agrarir la tasca que ha portat a terme durant aquest temps a Artés. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si es pot portar alguna prova per escrit sobre 
l’acusació sense fonament de la millora econòmica del contracte de la tècnica. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que va fer cas d’allò que li va dir la tècnica. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que el regidor en Roger Genescà i Campí és un 
gran orador i un gran demagog. Afegeix que si creu que ho fan tan malament com a govern té 
tota la legetimitat per desbancar-los. Diu que quan respon algú del seu govern ho fa en 
representació de tot el govern, que no són tan personalistes com ho eren ells i que si ell es va 
creure les paraules de la tècnica per acusar-los, el seu grup es va creure les paraules de la 
tècnica quan els va dir que li havien promès aquests diners. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que aquesta setmana ha rebut una propaganda 
d’AJUNTAMENT INFO, la qual han passat per totes les cases i que ha sorprès al seu grup 
perquè no en tenien cap coneixement. Creuen que, en un moment com aquest, l’austeritat ha 
de ser fonamental. Afegeix que si volen explicar les coses des d’un punt de vista partidista 
potser ho haurien de finançar com a grups polítics, de la mateixa manera que ho fa 
Convergència i Unió i la CUP. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que en cap moment es dóna informació 
pròpia dels grups polítics, sinó que, únicament, s’informa de coses que estan succeint al nostre 
municipi. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, pel que fa al tema de la tècnica de cultura, afegeix que 
de moment s’està cobrint aquest servei i que, de moment, no hi ha previst iniciar cap tipus de 
procés, creu que, havent-hi el mes d’agost al mig, seria molt precipitat. 
 



 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si seria possible disposar d’un espai al web 
municipal per poder-hi penjar coses. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros li respon que tornant de vacances i després de fer 
les consultes pertinents, ja se’ls informarà de les possibilitats que hi ha.  
 

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. 
 
 

 


