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ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CE LEBRADA PER L'EXCM. 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 29 DE JUNY DE 2012 
 
A la Vila d'Artés, el dia deu d’octubre de dos mil dotze, essent les vint-i-una 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, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i 
na Judith Saus i Moreno, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària, prèviament convocats 
per avui.  
Excusa la seva absència el regidor en Joan Babeli Shawa. 
El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 
 
 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ TAXA ESCOLA DE MÚSICA 
 
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. 17, 
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola de música municipal i del Dictamen 
favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda que proposen el següent: 
“DICTAMEN Relatiu a la modificació de l’Ordenança f iscal núm. 17 reguladora de la taxa 
per la prestació del servei d’escola de música muni cipal 
Antecedents 
Des de la regidoria d’Ensenyament es proposa modificar la taxa per aquest servei. 
Vist l’estudi econòmic que consta a l’expedient d’acord amb allò establert a l’article 25 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.  
I a la vista del que es preveu en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel RDL 2/2004 en els seus articles 15 a 19 sobre el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Aquesta Comissió informativa proposa al Ple municipal que adopti els acords següents 
ACORDS: 
Primer.-  Aprovar la modificació de l’article 6. Quota tributària de l’ordenança fiscal núm. 17 
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola de música municipal, essent la nova 
quantia de les tarifes la següent: 
Matrícula menors de 18 anys 50,00 € 
Matrícula 18 anys o més 60,00 € 
 €/mes 
Sensiblització 25,00 
Iniciació 58,00 



Elemental 1r i 2n 82,00 
Elemental 3r i 4t 99,00 

Grau mitjà 109,00 
Instrument 22,00 
Harmonia moderna-improvisació 41,00 
Piano2 13,00 
Grup de cambra o conjunt instrumental 16,00 
Foniatria 42,00 
lloguer violí o viola 5,00 
Lloguer altres instruments 10,00 
  
Reduccions a les quotes:  
Només menors de 18 anys i familiars de 1r grau 
2 familiars 10% 
3 familiars 20% 
4 familiars 25% 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat perceptiva, mitjançant la seva exposició en 
el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el 
termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals. 
 
- El regidor en Manel Parreño Jimenez exposa que el seu grup, abans de pronunciar-se a favor 
o en contra d’aquesta taxa de l’Escola de Música, vol deixar constància dels motius que ens 
porten a prendre aquesta decisió: 
En primer lloc, som del parer, que no es pot esperar a l’últim moment per  treballar unes taxes 
tan delicades com aquestes amb l’oposició i la resta de parts implicades. 
Fa molts mesos que coneixem que cal prendre decisions per garantir la sostenibilitat d’una 
escola tan important per Artés. 
 
L’actual problema de finançament de la Generalitat de Catalunya, comporta una reducció de les 
subvencions per fer front a un endeutament generat pels governs tripartits. Això obliga a 
prendre mesures per no seguir augmentant el dèficit que genera l’escola a les arques 
municipals. 
Per aquest motiu, el nostre grup també creu que s’han d’aplicar canvis, però tenint molt en 
compte quin és el resultat.  
No estem parlant d’unes taxes més, avui estem aprovant unes taxes que tindran molta 
incidència en el propi funcionament del centre així com en les famílies. 
Per nosaltres preservar l’Escola de Música és fonamental, segurament també per vosaltres, 
però la forma de treballar aquestes taxes no ho demostra. 
Des d’un primer moment, nosaltres ja vàrem explicar una proposta a treballar:no parlar 
d’augments de preus fins a conèixer com i quan podíem reduir les despeses. I aprofitar el 
moment, per veure quines propostes estaven adaptant les altres escoles de música. En aquest 
sentit, creiem que l’enfocament  per part de l’equip de govern, no va ser aquest fins molt 
entrada la negociació,un fet que va perjudicar arribar a  acords entre els diferents agents 
implicats. 



També érem i som partidaris, que els ajuntaments que tenen alumnes del seu municipi a la 
nostra escola de música, ajudin a reduir part del cost (recordem que un 40% dels alumnes són 
de fora). En aquest sentit, tampoc veiem cap proposta, en ferm, envers  aquesta direcció. 
Finalment, pensem que una part fonamental d’aquestes modificacions de taxes és que no 
compten amb un suport tècnic que justifiqui la viabilitat de la proposta. No sabem quin afecte 
tindrà un augment de més d’un 25% als  alumnes. En aquest sentit, també, lamentem que 
aquella trobada inicial que es va fer amb tots els agents implicats, principalment els professors, 
la direcció i l’AMPA, no s’hagi tingut en compte en el tram final. Crec que saltar-se aquest pas, 
no justificat per cap motiu, posa de manifest una forma de treballar, que també es veu reflectida 
en  l’absència de la regidora d’ensenyament en les negociacions.  
Per acabar, i per no allargar molt l’exposició dels motiu que expliquen la nostra posició, cal 
afegir que, tot i que en alguns moments vàrem creure que hi havia possibilitats de poder fer una 
proposta consensuada amb l’oposició,  en l’anunci de l’abstenció de la CUP es va veure 
reflectit un canvi d’actitud de l’equip de govern , al veure , aquest, que  ja s’aprovaria el que 
decidissin.  
Per tant, coneixent que la proposta ja compte amb els suports necessaris per aprovar-se, el 
nostre grup manifesta el descontentament de la proposta amb un NO.   
 
- La regidora na Pilar Valiente Ballesteros diu que, segons la seva consideració, les propostes 
dels diferents grups polítics han de sortir dels grups de treballs i que és allà on han de sortir les 
iniciatives. Pel que fa a l’absència de la regidora d’ensenyament de la Comissió, aclareix que 
l’Equip de govern el formen ells i que van tots a la una, que no cal que hi siguin tots els regidors 
a la Comissió,que hi pot haver-hi un representant o un altre. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que ja fa temps que s’estan recollint dades per 
veure quin és el model d’escola que pot ser factible. Fa cinc mesos que es va demanar suport a 
la Diputació per veure models d’escola i també s’ha parlat amb els altres municipis per veure si 
podem mancomunar el servei i que ells també poguessin portar a terme algun tipus d’ajut. En 
relació al tema pedagògic, el model d’escola que té Artés ha funcionat molts anys i 
professionalment s’està portant molt bé, des de fa molts anys que s’està treballant en bona 
direcció. L’educació és molt important, la responsabilitat ens toca a nosaltres i la situació 
econòmica actual és complicada a tot arreu, però cal tenir una visió positiva i tirar endavant. 
 
El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que, en relació al que ha dit la regidora na Pilar 
Valiente que la gent que va la Comissió només escolta i prou, és tal com ho veu la regidora. 
Afegeix que el que diu la Comissió i la Diputació és interessant, però aquí a Artés hi ha uns 
professionals que poden aportar-hi molt en aquest procés. 
 
Seguidament es passa a la votació: 
Resultat:  
Voten afirmativament:  
En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na 
M. Àngels Crusellas i Serra, n’Odonell Santos Ventura. 
S’abstenen: N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus Moreno. 
Voten en contra: En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 
Cortina i en Josep M. Camprubí Salvó.  
Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 3 abstencions i 4 vots en contra, queden aprovats els 
anteriors acords. 

 



MOCIÓ CONTRA LA REPRESSIÓ POLICIAL ALS PAÏSOS CATAL ANS 
 
Seguidament es dóna compte de la Moció que presenten el grup municipal Candidatura 
d’Unitat Popular: 
Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt 
durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha 
assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els banquers 
que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han patit una 
persecució tan dura per part de la Justícia com han patit altres sectors socials. 
En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra totes 
aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels nostres drets 
nacionals i socials. 
Arran de la vaga general del passat 29 de març, els Mossos d’Esquadra ja han detingut més 
d’un centenar de persones. Alguns d’ells, fins i tot, han patit presó preventiva fins que 
l’Audiència Provincial va desautoritzar al Jutge i va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.  
El despropòsit arriba a extrems delirants quan parlem del cas de Laura Gómez, secretaria 
d’organització de la CGT, que va estar empresonada durant setmanes. A Gómez, de 46 anys, 
se li imputen els delictes de desordres públics, incendi, coaccions i el delicte relatiu a l’exercici 
dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Segons la CGT, li demanen 36 anys de presó, 
sobretot per la imputació d'incendi referent a una acció que es va realitzar davant la Borsa 
consistent en cremar una capsa amb bitllets de mentida. 
També cal destacar la creació d’una web de foment a la delació, avui en dia ja clausurada, amb 
fotografies de persones per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que 
ha causat molta polèmica per la seva dubtosa legalitat. Tal i com ha denunciat el Col·legi 
d'Advocats de Barcelona i Jutges per a la Democràcia, s'han inclòs fins i tot fotografies de 
menors d’edat, un d’ells de 15 anys. 
Els mossos, fins i tot, han volgut acusar als detinguts/des de pertinença a organització criminal,  
precepte corresponent a l'article 577 del codi penal, incorporat l'any 2000 per un decret del 
ministre d'Interior Ángel Acebes. 
Alhora, en les darreres setmanes, 250 persones han rebut una multa, que en alguns casos 
arriba als 6.000 €, per haver participat en les mobilitzacions estudiantils de la Primavera 
Valenciana. 
Paral·lelament, a Mallorca, hi ha hagut 12 detencions per diferents protestes en les darreres 
setmanes: 6 estudiants per l’ocupació de la Conselleria d’Educació, 2 persones per la protesta 
pacífica contra Bauzá a Manacor i 4 més pel mateix motiu a Bunyola, els quals varen denunciar 
amenaces, vexacions i agressions per part de la Guàrdia Civil. Tots ells, tanmateix, han estat 
posats en llibertat amb càrrecs de 'desordres públics' les següents hores. Per altra banda, 4 
persones que havien participat en una acció en suport al poble sahrauí al Consolat de Marroc, 
on havien estat agredits pels funcionaris del consolat marroquí, i que havien estat citats a 
declarar a la comissaria, han estat imputats. 
També a Mallorca, la setmana passada, 4 joves independentistes varen ser jutjats acusats 
d’haver cremat una bandera espanyola a la Diada de Mallorca de 2010. Poden ser condemnats 
a 3 anys de presó i a uns quants milers d’euros de multa. Segons els encausats, els expedients 
de l’acusació “són plens de mentides i contradiccions, i si el cas ha seguit endavant ha estat 
només per motivacions polítiques”. 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.-  Constatar que la repressió policial i judicial no soluciona cap conflicte de naturalesa 
política o social, i per tant cal apostar per solucions globals que minimitzin els motius que 
originen aquest conflicte. 



Segon.-  Demanar la llibertat sense càrrecs de totes les persones encausades per la vaga del 
29M o pels fets de Mallorca o València. Entenem que la Justícia està actuant de forma molt 
desigual depenent la tipologia del cas. 
Tercer.-  Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatal que 
aturin la repressió contra aquells sectors socials que lluiten per una societat més justa. 
Quart.-  Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern   de les Illes Balears, a la Generalitat Valenciana i al Govern de l’Estat Espanyol; així 
com a l’organització antirepressiva catalana, Alerta Solidària. 
 
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, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 
Moreno. 
S’abstenen:  
En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina i en Josep 
M. Camprubí Salvó i na M. Àngels Crusellas Serra.  
Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i trenta-
cinc minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 
 


