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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 D’ABRIL DE 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia dinou d’abril 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. 

 

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSID IÀRIES DE 

PLANEJAMENT CELLER COOPERATIU 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que “en aquest punt el nostre grup vol 

manifestar algunes consideracions: 

El que avui es porta a votació, és una modificació puntual de les Normes subsidiàries d’Artés i 

posteriorment com ja s’ha dit, el canvi de qualificació, altrament dit REQUALIFICACIÓ del sòl.  

En aquest cas la zona on es preveu la modificació és la illa compresa entre el Celler Cooperatiu 

i l’antiga empresa Tebisa. En aquest sentit es preveu realitzar les passes pertinents per 



 

 

permetre que la part d’aquesta illa propietat del Celler Cooperatiu (Sindicat), pugui tenir algun 

ús més del que disposava fins ara. Permetent així, realitzar dins la seva propietat altres 

activitats com la restauració i el comerç, fins a un màxim de 799m2, més enllà de conservar els 

usos industrials que ja disposava (Agrari, agroalimentari i vitivinícola). Exposem aquesta 

consideració, perquè volem que tothom sigui conscient d’aquests canvis que avui 

previsiblement s’aprovarà. És en aquest sentit on més èmfasis volem posar-hi, ja que aquests 

canvis obren noves possibilitats a desenvolupar en aquest espai, tradicionalment anomenat 

Sindicat.  

Aquest procés que avui comença amb aquesta modificació del planejament i la nova 

qualificació del sòl passant de 7 a 7A i 7B, pot comportar algunes series dificultats que volem 

advertir.  

En aquest sentit una de les normes que no acabem de veure clar com es concreta és la 

possible discriminació que es fa en l’atorgament de la qualificació a la part de l’altre propietari, 

l’antiga fàbrica Hispano Tebisa. Ja que si bé ara comparteix la mateixa qualificació amb el 

Celler Cooperatiu (la 7), després tindrà una qualificació diferent (7a) amb menys usos, i per tant 

amb un possible greuge comparatiu. Possibilitant una impugnació d’aquest procés. Aquest fet, 

no acabem de veure’l suficientment justificat, ja que només es preveu un tracte discriminatori i 

no igualitari en tractar-se d’un fet de benefici social a la població. En aquest sentit trobem a 

faltar una major justificació d’aquest benefici social, ja que a parer nostre, no n’hi ha prou en dir 

que regulem un ús existent. 

- Un altre fet que ens provoca dubtes, és si hi ha d’haver una compensació o no, fruit 

d’un major aprofitament de la superfície del Celler Cooperatiu. Si tenim en compte 

l’article 100 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que porta per nom 

“Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de 

les seves reserves per a sistemes urbanístics”,  sembla ser, que el Celler podria haver 

de fer alguna cessió.  

o L’apartat 4 a de l’article 100 diu: Llegir 4 i 4a 

o I l’apartat 3 diu: Llegir 3. 

En aquest sentit, també trobem a faltar més informació que la facilitada fins al moment, i una 

manca de rigorositat en el projecte presentat.  

- També creiem que no queda clar el redactat que es proposa a l’Art. 94bis, on diu “usos 

compatibles” de la clau 7b (Celler Cooperatiu): En planta baixa i com a complement de 

l’activitat industrial, s’admet l’ús comercial fins a 799 m2 de superfície de venda i l’ús de 

restauració (excloent per aquesta zona les activitats musicals) 

o La part que diu complement de l’activitat, com s’ha d’interpretar, que l’activitat 

que podrà realitzar serà pròpia del Celler Cooperatiu? o que podrà llogar l’espai 

per aquesta finalitat o fins i tot la venta d’aquest espai? Creiem que el redactat 

és ambigu, i que caldria posar-ho més clar. 

 



 

 

Totes aquestes consideracions en el projecte, no volen ser impediment per tirar endavant 

aquesta reforma, només volem fer-les constar, per adaptar els procediments municipals a 

l’esperit de la Llei d’Urbanisme, on qualsevol persona o entitat que es beneficií d’un canvi 

urbanístic, compensi a la comunitat, en aquest cas a la població. També hem volgut posar de 

manifest el poc treball que s’ha fet en aquest projecte, i demanar més treball en els pròxims. 

També volem manifestar que tot i aquestes consideracions que hem fet, creiem que aquest 

projecte va en la bona línia. Nosaltres com ja hem manifestat en més d’una ocasió, som 

partidaris de la reactivació econòmica, i creiem que aquest canvi d’usos pot significar l’arribada 

d’altres empreses, amb la possibilitat de noves contractacions, així com ajudar al Celler 

Cooperatiu a millorar el seu negoci. 

I per acabar, aprofitem per demanar que es faci un estudi de viabilitat per una possible 

instal·lació d’una superfície comercial a Artés, més gran de 800 m2. Creiem que és necessari 

que es realitzi un estudi que indiqui de forma objectiva, atenent els diferent condicionats, si és 

viable o no i quin impacte podria tenir a la població i al petit comerç. 

Sense més, anunciem el nostre vot favorable a la tramitació d’aquest projecte, però demanem 

que es tinguin en compte aquestes observacions, i que en cas necessari, es procedeixi a 

esmenar-les.” 

Després d’una breu deliberació, l’Alcalde proposa al Ple deixar aquest assumpte sobre la taula. 

El Ple, per unanimitat, acorda deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

 

APROVACIÓ TEXT REFÓS CATÀLEG DE MASIES 

 

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

Vist 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, 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 “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 tres 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. 

El Ple, per unanimitat, i per tant amb el quòrum suficient va aprovar l’anterior Dictamen. 

 

 

 



 

 

APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ ANY 2011 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen relatiu a la gestió recaptatòria corresponent a l’any 

2011: 

Vist el compte de gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 

l’exercici 2011 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, 

així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament 

d’Artés 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 

fons transferits a l’Ajuntament. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 

estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents: 

- pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011: 

� rebuts:            0,00 €  

� liquidacions:          119.793,35 € 

- pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011: 

� rebuts:   301.578,44 € 

� certificacions:  188.402,06 €  

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 

favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 

S’informa favorablement el Compte de la Gestió recaptatòria de 2011 presentada per l’ORGT i 

es proposa al Ple la seva aprovació. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior Compte de la Gestió recaptatòria de 2011. 

 

 

APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/201 2 

 

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

“PROPOSTA Relativa a l’exp 3/12 de modificació de crèdits del  pressupost de despeses 

mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de c rèdit   

ANTECEDENTS 

En data 7 de març de 2012 es va aprovar, mitjançant Decret de l’ Alcaldia la liquidació per l’ 

exercici 2011, resultant-ne un Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals de 

246.925,78  euros. 

L’ expedient modificatiu núm. 1/2012 d’ incorporació de romanents de crèdit, aprovat pel Decret 

de data 7 de març de 2012 utilitza 7.648,95 euros d’ aquest romanent, quedant per tant  

239.276,83 euros de lliure disposició 



 

 

L’ expedient modificatiu núm. 2/2012 modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 

aprovat inicialment pel ple de data 15 de març de 2012 utilitza 128.000 euros d’ aquest 

romanent, quedant per tant  111.276,83 euros de lliure disposició 

Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei d’ hisendes locals, 

estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’ exercici 

següent i no existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el 

President de la mateixa ordenarà la incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer 

cas, o de suplement de crèdit en el segon. 

Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat expedient podrà 

finançar-se, entre d’ altres, amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria o baixa de crèdit d’ 

altres partides. 

I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases d’ execució del 

Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2012, el present expedient haurà de sotmetre’s a 

l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 

Pressupostos. 

Vist l’informe favorable emès per la Comissió d’Hisenda, aquesta Alcaldia proposa al Ple 

l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb 

Romanent Líquid de Tresoreria General per un import total de 20.000 euros. 

SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 3/2012, dins el 

Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  modifiquen, i el mitjà  

o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

165 61911 Enllumenat Carrer Fussimanya 15.000,00 

       TOTAL         15.000,00 Eur 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

920 21200 Edificis i altres construccions 5.000,00 

       TOTAL          5.000,00  Eur 

 

FINANÇAMENT 

RLT 

 87001 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdit 5.000,00 

 87000 Romanent  de tresoreria per a crèdits extraordinaris 15.000,00 

TOTAL                   20.000,00 Eur 

TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del Text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze 

dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de 



 

 

la Corporació, i es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin 

presentat reclamacions.” 

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 PREU PÚBLIC PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria de cultura que diu el 

següent: 

“PROPOSTA 

Relativa al PREU PÚBLIC PER LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE  

Antecedents 

Des de la regidoria de Cultura es proposa organitzar una programació estable de teatre al 

municipi d’Artés, per aquest motiu s’ha d’aprovar un preu públic per a aquesta activitat. 

Vist l’estudi econòmic elaborat per intervenció de data 2 de març de 2012. 

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

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

aplicables. 

Per tot això, aquesta regidoria, atès l’informe favorable emès per la Comissió d’Hisenda, 

proposa al Ple l’aprovació dels següents acords : 

Primer.-  Imposar el preu públic per la programació estable de teatre i aprovar provisionalment 

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

Article 1  

Fonament i naturalesa  

D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 

5 de març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

l’Ajuntament estableix el preu públic per la realització de l’activitat: programació estable de 

teatre al municipi d’Artés i es regirà pel que es disposa en aquesta ordenança. 

Article 2  

Concepte   



 

 

El fet imposable està constituït per l’entrada i assistència als espectacles que s’incloguin dins la 

programació estable que organitzi l’ ajuntament d’Artés i es satisfarà pels usuaris que es 

beneficiïn de l’ activitat corresponent.  

Article 3  

Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament del preu públic les persones que es beneficiïn de la realització 

d’activitats a què es refereix l’article 2.  

Article 4  

Quantia  

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa 

continguda a l’apartat següent.  

2. La tarifa d’aquest preu públic és:  

- Entrada de 0 a 3 anys: gratuït 

- Entrada de 3 a 12 anys: 2,00 € 

- Entrada de 13 a 25 anys: 3,00 € 

- Entrada a partir de 26 anys: 5,00 € 

3. L’obligació de pagament del preu públic neix des de que es realitzi l’activitat a què es refereix 

l’article 2.  

Disposició final  

La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent al de publicació del text íntegre de la 

mateixa en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació 

expressa. 

Segon.- 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. 

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

període d’exposició pública. 

Quart.-  L’Ordenança fiscal núm. 35 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’Odonell Santos i Ventura explica el contingut de l’Ordenança i demana el 

vot favorable a la mateixa. 

• Seguidament el regidor en Roger Genescà i Campí exposa que “avui es torna a 

presentar un projecte que inicialment tenia moltes mancances. Agraïm l’esforç que en 

aquest sentit hi ha posat la regidora i la tècnica de l’Ajuntament la Mireia Corominas, 

perquè avui valorem un projecte treballat, tot i que té al nostre parer pateix un excés 

d’optimisme a l’hora de realitzar el pressupost d’ingressos.  



 

 

Aquest projecte el trobem molt interessant, ja que com diu el mateix projecte, la cultura 

actua com una eina educadora, de cohesió i de desenvolupament social entre altres. 

Però per altre banda, volem tocar amb els peus a terra, i ser molt conscients del que 

significa tirar endavant un projecte com aquest. 

En aquest sentit el nostre grup no entrarà a valorar si està ben fet o no el projecte, sinó 

la conveniència de tirar-lo endavant en aquest moment.  

En aquest sentit, la primera consideració que volem fer, és la següent: nosaltres, som 

del parer que en aquest moment de severa crisi que travessem, s’han de prioritzar la 

consolidació de serveis i projectes existents abans de crear-ne de nous.  

Ho diem perquè coneixem la dificultat de tresoreria de les diferents administracions, 

que fa que de forma col·lateral i inevitable els ajuntament hagin de suportar noves 

despeses fruit dels ajustament de les altres administracions, recentment hem vist com 

l’ajuntament havia d’assumir més despeses derivades de les escoles de música i 

bressol. És per aquest motiu, que hem d’estar a l’expectativa del que pot passar i no 

crear noves despeses, que tal com preveu el projecte, són suportades majoritàriament 

per les administracions. 

En aquest sentit el pressupost del cicle de teatre, preveu uns ingressos de 17.600 

Euros dels quals 14.000 € provenen de subvencions, que sigui dit de pas, no estan 

aprovades, el que significa gairebé un 80%  (79.54), davant el 20% de recaptació a 

compte del taquillatge. 

Creiem que qualsevol projecte que pugui tenir futur, i que no cobreixi una necessitat 

bàsica,  no s’hi pot destinar tants recursos, ja que els fa vulnerables amb el temps.  

En aquest sentit, el nostre grup no hi pot donar suport, però tampoc i posarem pals a la 

roda. Aquest és un projecte de l’equip de Govern, i deixem a les vostres mans la 

decisió de tirar-lo endavant. Nosaltres creiem que no es sostenible, i que tot i la bona 

intenció que el motiva, no està suficientment justificat.” 

• La regidora na Judith Saus i Moreno manifesta que a petició del seu grup s’ha treballat 

aquest tema i agraeixen l’esforç de la regidoria. Donen suport a aquesta línia de treball 

i demanarien que sempre s’expliqués així. Per tant, el seu grup hi donarà suport. 

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 DE CONDEMNA A L’ATAC FEIXISTA DE MA NRESA 

 

Es dóna compte de la següent Moció presentada conjuntament pels grups municipals de la 

CUP i del GUA-AM: 

Atès el passat divendres 23 de març, un grup feixista va atacar amb extrema violència i de 

manera indiscriminada els assistents a un concert de música a la Sala Stroika de Manresa; 

Atès que no es tracta d'un fet aïllat, sinó que la violència feixista és una constant que ha 

provocat nombroses morts en els darrers 30 anys en el que se suposa que és un estat de dret; 

Atès que en molts d'aquests episodis mai no s'han aclarit els fets ni condemnat els 

responsables i en alguns casos ni tant sols s'han arribat a iniciar investigacions; 

Atès que, no tractant-se d'una baralla sinó d'una ràtzia perfectament premeditada, es fa evident 

l'existència de grups disposats a realitzar aquest tipus d'accions; 

Atès que una de les víctimes va ser ferida de molta gravetat i va haver de ser intervinguda 

quirúrgicament d'urgència en témer per la seva vida; 

Atès que el poble d’Artés, ha patit en la seva història recent, múltiples agressions de caràcter 

feixista, de les quals convé destacar l’atac a l’antiga seu de l’Ateneu Popular la Falç, ara fa poc 

més de deu anys. 

Per tot això, es proposa al Ple d'Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer. Manifestar públicament el rebuig a la violència feixista i condemnar especialment 

l'agressió violenta del passat 23 de març. 

Segon.  Mostrar la solidaritat de l’Ajuntament d’Artés envers els joves ferits en l'atac. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí explica que “Més enllà de que el nostre grup 

s’oposa a qualsevol tipus de violència, ja sigui la violència de gènere, la xenòfoba o 

qualsevol altre d’origen divers, el nostre grup, creu que aquesta moció no respon a cap 

inquietud local, i per aquest motiu nosaltres ens abstindrem.  

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que estan en contra de la 

violència però que no els sembla correcte el redactat de la moció i per aquest motiu el 

seu grup s’abstindrà. 

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, queda aprovada l’anterior Moció. 

 

 



 

 

APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER A LA C ONTRACTACIÓ DE 

PARTICIPACIÓ 

 

Es dóna compte de la següent Moció presentada conjuntament pels grups municipals de la 

CUP i del GUA-AM: 

“A la vista del perjudici generat entre 210.000 famílies catalanes – 700.000 al conjunt de l’Estat 

- afectades per la compra de participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient 

acció supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar o corregir aquests 

perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris d’entitats financeres, es fan 

necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una acció correctora molt 

més decidida per part dels poders públics. 

Des del 1999, s’han col·locat més de prop de 26.000 milions d’euros en participacions 

preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels 

contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor 

informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions 

d’informació i protecció de la persona  consumidora previstos a la Directiva MiFID i en la Llei 

22/2010 del Codi de Consum de Catalunya. En molts casos, es van convertir contractes de 

dipòsits a termini a participacions preferents. 

Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en 

el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i no 

garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquiditat escassa. Tenen un alt risc 

de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment, no 

garantida, vinculada a beneficis distribuïbles, sense garantia del capital invertit i amb la 

possibilitat de pèrdues d’aquest capital, a més, no estan cobertes pel Fons de Garantia 

d’Inversions. La col·locació d’aquest producte es va donar a causa de la falta de liquiditat de les 

entitats financeres, amb aquestes emissions van poder reforçar els seus balanços i van enfortir 

d’aquesta forma la seva aparent solidesa.  

Com a conseqüència dels acords de regulació bancària de Basilea III, aquestes participacions 

preferents deixen de computar com a capital principal. Els acords de Basilea III es prenen amb 

l’objectiu d’establir un nou codi de disciplina bancària que incrementi els requeriments en 

capital i qualitat, i ser més exigents amb el deute, per tal d’evitar un altre col·lapse financer.  

És per aquest motiu, i no per cap altre, que les entitats financeres que havien comercialitzat les 

participacions preferents, estan oferint un bescanvi als seus clients, ja sigui per accions, per 

bons convertibles, per deute subordinat, etc.  

Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a: 

I. La seva contractació i comercialització 

S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte, ni 

dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van 

contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat 



 

 

superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de 

Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista. 

II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió 

Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el 

caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del mateix, a 

no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i pràcticament l’únic 

- és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota 

de l’inicial. 

Donat que des de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya està 

instant als propietaris de participacions preferents que facin escrits de reserva d’accions legals 

davant les entitats bancàries, i tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per 

les entitats financeres als afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions 

de persones consumidores i usuàries als organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i 

el propi Banc d’Espanya reconegui l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no 

accions correctores suficientment contundents, evidenciant la indefensió i  desinformació de 

bona part dels afectats, 

Per tot l’anteriorment exposat,  es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés que prengui els 

següents acords: 

Primer.  Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la 

comercialització d’aquests productes. 

Segon.  Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del 

Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les 

pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats, 

dels seus drets i dels seus deures. 

Tercer.  Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la 

restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través de les 

vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin estat invertits 

en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves característiques a 

l’hora de la seva contractació i comercialització. 

Quart.  Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones consumidores i 

usuàries en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats comeses en 

la fase de contractació i comercialització d’aquests productes. 

Cinquè.  Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la 

denúncia i divulgació  d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la 

defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.” 

 

• El regidor Manel Parreño i Jiménez manifesta que “el nostre grup donarà suport a la 

moció, ja que som conscients de la difícil situació que ha comportat a moltes persones 

la manca d’informació de les entitats bancàries sobre les participacions preferents. Tot i 

així, creiem que aquest debat és més propi d’una cambra legislativa que no d’una 



 

 

administració local, on principalment hem de centrar-nos a les necessitats més 

pròximes al ciutadà. En aquest sentit el Congrés de Diputats va crear a instàncies del 

grup de CiU, una Subcomissió sobre la transparència informativa i la  supervisió 

de les entitats de crèdit,  amb l’objectiu d’analitzar la normativa sobre comercialització 

i gestió dels productes financers com les participacions preferents o hipoteques. 

Coincidint majoritàriament amb els plantejaments que expressa la moció de la CUP, el 

nostre grup votarà afirmativament.  

El Ple, per unanimitat, va aprovar 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. 15.  

 

PRECS I PREGUNTES 

 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina, sobre la portada d’aigua en alta, demana com 

està aquest tema, ja que creuen que està encallat i demanen una còpia del conveni 

que es va signar amb el Consell Comarcal. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que, el dia següent, la vicepresidenta del 

govern anirà al Consell Comarcal del Bages i que se li farà arribar una carta sobre la 

situació en què es troba l’obra de l’abastament d’aigua a Artés. També faran una reunió 

amb la Comissió de territori per explicar en quin punt es troba aquest procés i quins són 

els passos que s’han fet i demanar quins són els que s’aniran fent des que hi ha hagut 

el nou govern de la Generalitat. Fa tres anys que l’obra està pràcticament acabada 

però falta posar-la en funcionament. Aquesta carta també us la farem arribar a tots els 

grups polítics. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que l’aigua del Purgatori és nostre i de bona 

qualitat. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que segons uns informes tècnics que 

es van fer el 2003, aquesta aigua no té tanta qualitat com es diu i a més tampoc no n’hi 

ha massa quantitat: Afegeix que s’han anat fent analítiques d’aquesta aigua. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que la canonada que porta l’aigua del 

Purgatori passa per sota la carretera i actualment això està prohibit. Per això estaríem 

parlant de canviar tota la canonada des del Purgatori fins a la carretera: primer perquè 

deu estar bastant malmesa i segon perquè deu ser fibrociment i actualment no es pot 

fer servir aquest material. Si la canonada no passa per sota la carretera, això implicaria 



 

 

parlar d’expropiacions en un poble veí i crec que tampoc ho podem fer. És un tema 

complicat, a més el pressupost se’n va cap al milió d’euros. És veritat que tots aquests 

resultats ens els ha facilitat l’empresa SOREA i ara voldríem contrastar-los amb els 

d’alguna altra empresa i fer una valoració. 

• La regidora na Josefa Montañola i Cortina manifesta que “arran de l’article publicat a la 

revista  L’Artesenc del mes d’abril d’enguany pel Josep Rusiñol hi ha hagut artesencs i 

artesenques que s’han adreçat a nosaltres per queixar-se de l’elevat preu que suposa 

per a les famílies d’Artés la mort d’un seu membre en concepte de Servei 

d’Enterrament i Tanatori ,després d’haver pogut comprovar que és molt més barat en 

d’altres pobles de la comarca. 

Des de CiU us volem traslladar aquesta inquietud  del poble que té com  a preguntes 

les següents: 

Durant gairebé l’any que porteu governat a Artés, us heu plantejat regular aquest 

servei funerari? 

A què es deu que hi hagi tanta diferència de preu per a l’estada al Tanatori d’Artés , 

que cobra per sobre dels 1000 euros, amb el de Navarcles, que en cobra 180,81 o 

amb el de Manresa, aquests amb recollida del difunt inclosa, que  en cobra 237,20 

d’euros? 

o Heu contactat amb altres serveis funeraris del Bages per a conèixer la seva 

voluntat respecte els serveis funeraris d’Artés? Perquè cal dir que en la part 

final de l’anterior legislatura nosaltres ja havíem estat treballant altres 

opcions per a poder obrir altres possibilitats. 

En l’article de L’Artesenc també es comenta l’import de la taxa , donant a entendre que 

es cobra per un servei que ja no es presta (el servei d’enterraments municipal), 

entenem, i en aquest sentit ens agradaria que l’interventor o la secretària ens corregís 

si ho diem malament, que els diners, principalment, van destinats actualment a suportar 

costos de manteniment i noves inversions. És així? En cas afirmatiu demanaríem que 

es realitzés un pla d’inversions ajustat a la recaptació anual d’aquesta taxa, a fi que 

quedés clar que, amb aquesta recaptació, el que es fa és millorar el cementiri. Per això 

demanem que una de les primeres inversions sigui la de la realització d’uns lavabos 

així com la restauració de la capella, que està molt malmesa, al cementiri.  

I, pel que fa al Reglament pel qual es regeix el Cementiri, pensem que s’hauria de 

revisar si fóra viable  que aquella persona   que ho desitgés pogués comprar un nínxol, 

en vida, ell mateixa,  no tan sols limitar-ho a la família, quan el necessités en aquell 

moment.  

Actualment  és viable, a nivell legal, la possibilitat de recuperar una assegurança de 

defunció com fan en altres municipis?  

Per últim  us demanem si els serveis tècnics ens podrien fer arribar un informe  on es 

detalli tot el procés mortuori que implica l’Ajuntament  i si s’estan complint les diverses 

lleis, entre les quals la de la lliure competència entre empreses que ofereixen  aquest 



 

 

servei, els sistemes de contractació que s’estan seguint ,així com altres processos que 

desconeixem? Gràcies. “ 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que va sortir una Llei que alliberava 

aquest servei i això significa que a Artés pot venir qualsevol empresa a oferir aquest 

servei. Als voltants de l’any 1995 es va municipalitzar el servei d’enterraments a Artés i 

això significava que en aquells moments els enterraments eren molt més econòmics. 

L’any 2009 es va jubilar la persona que s’encarregava del servei d’enterrament i també 

hi havia una alliberació d’aquest servei. En aquells moments l’Ajuntament es trobava 

amb moltes queixes perquè quan el finat es trobava a Manresa, pagaven un servei a 

Manresa i quan arribaven aquí també havien d’abonar una part a l’Ajuntament d’Artés. 

Es va parlar amb totes les funeràries del Bages i Memora es va oferir per muntar un 

tanatori a Artés. Es va aprovar una modificació de les NNSS del polígon per permetre-

hi  aquest tipus de servei i al costat de la nau de Memora hi ha quatre naus més que 

també poden acollir aquest ús. 

Finalment dir que els diners que es cobren en concepte de “manteniment” van 

destinats, com ja diu la paraula, al manteniment del cementiri. És cert que hi ha una 

sèrie de teulades que s’han d’arranjar. Fa tres setmanes que l’arquitecte tècnic va 

valorar l’estat per tal d’invertir els diners corresponents al manteniment de la millor 

manera possible. 

Pel que fa als lavabos n’hi ha un de portàtil ja que el cementiri només s’obre quan hi ha 

un enterrament i els diumenges. 

El tema de la compra de nínxols ja va quedar resolta als voltants dels anys 90, quan es 

va aprovar el reglament de policia mortuòria que regula el funcionament del cementiri i 

es va acordar que no es vendrien els nínxols sense necessitar-los perquè va haver-hi 

un temps en què quan algú arribava a un municipi el primer que feia era comprar una 

casa i després comprar un nínxol per quan es morís. A més ara no es ven la propietat 

del nínxol sinó que es transmet una concessió de 50 anys. En aquests moments 

l’Ajuntament es troba que molta gent cedeix el nínxol a l’Ajuntament perquè no el vol 

utilitzar més. 

En referència al tema de les assegurances de defunció, cal remarcar que aquí no tenim 

cap Patronat, com pot ser el cas de Cabrianes, que se’n cuidi. Aquesta iniciativa pot ser 

voluntària, s’hauria de buscar qui la volgués crear ja que no conec cap Ajuntament que 

se n’ocupi. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que en el Cementiri, a la zona on 

s’havien fet les autòpsies, s’ha d’arranjar i s’ha estudiat la possibilitat d’ubicar-hi un 

lavabo, però encara no hi ha el projecte. 

• El Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup, en l’últim Ple, van fer arribar una 

proposta de diàleg per fer un govern d’unitat i l’Alcalde  ha convocat a tots els grups per 

tenir una primera trobada en aquest sentit i amb la voluntat d’arribar a una entesa. 

 



 

 

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. 

 

 


