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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 15 DE MARÇ DE 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia quinze de març 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 DECLARACIÓ CONDEMNATÒRIA CONTRA LA VIOLAC IÓ SISTEMÀTICA 

DELS DRETS HUMANS A SÍRIA 

 

Seguidament el regidor en Joan Babeli Shawa dóna lectura a la Moció presentada 

conjuntament per tots els grups polítics municipals i que diu el següent: 

“Atès que els esdeveniments actuals en els països del sud-oest de la Mediterrània tenen una 

dimensió històrica extraordinària dins una voluntat de canvi profund i de transició cap a la 

democràcia, la llibertat i la justícia social. 



 

 

Considerant l’especial situació que s’està vivint a Síria en els últims mesos amb la repressió 

violenta de les protestes demandants de llibertat, dignitat i justícia social, on s’ha arribat a la 

xifra de més de 7.550 persones mortes, segons estimacions dels organismes internacionals 

inclosa la població civil, i que el nombre d’afectats no para d’augmentar dia a dia. 

Vist que cents de milers de civils, inclosos infants, han estat arrestats,  que milers han estat 

reportats com a desapareguts i que la xifra d’aquells que han buscat refugi en països veïns 

arriba a més de 25.000 persones; tenint constància que la situació a la ciutat de Homs resulta 

particularment dramàtica des del passat 3 de febrer, amb una escalada de violència 

especialment significativa perquè les autoritats del govern sirià estan utilitzant tot tipus 

d’artilleria pesada en contra de la població, violant de manera flagrant els DRETS HUMANS. 

Atès que la mateixa manca d’acord del Consell de Seguretat de la ONU quant a la demanda 

d’una acció col·lectiva ferma que pugui aconseguir l’aturada immediata d’aquesta agressió, fruit 

de l’oposició de Xina i Rússia possibilita que es continuï la violació dels DRETS HUMANS més 

elementals. 

És per tot això  que  es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Mostrar la nostra preocupació per les greus violacions dels DRETS HUMANS que 

s’estan perpetrant a Síria, incloses aquelles que puguin constituir crims contra la humanitat, així 

com condemnar la brutal repressió que està patint el poble sirià. 

Segon.- Demanar a les autoritats sirianes i als diferents grups armats l’aturada immediata de 

tota violència, d’allà on pugui provenir, així com la fi de les represàlies envers la població que 

provoquen tot tipus d’abusos en contra dels DRETS HUMANS.  

Tercer.- Demanar a les autoritats sirianes que facilitin, amb totes les garanties, l’accés i la 

intervenció de les agències humanitàries internacionals per tal de poder atendre les necessitats 

més bàsiques de la població civil atrapada en les principals zones d’intervenció armada. Així 

com demanar que facilitin l’accés i l’activitat d’observadors DDHH i periodistes. 

Quart.- Manifestar la nostra exigència que els autors d’aquestes violacions siguin portats davant 

la justícia, tot exigint al mateix temps que s’obrin vies per a que la Comunitat Internacional 

pugui adoptar resolucions que contribueixin a la finalització d’aquesta situació. 

Cinquè.- Expressar la solidaritat amb el moviment democràtic sirià i donar ple suport a la 

instauració d’un govern democràtic a Síria. 

Sisè.- Fer explícit el suport i la solidaritat amb tots els ciutadans i ciutadanes sirians residents a 

Catalunya que recolzen la mobilització democràtica i popular dels seus compatriotes. 

L’anterior Declaració es va aprovar per unanimitat dels membres del Ple. 

 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FEDER, EIX 2 CONVOCATÒRIA 200 7-2014 

 

Vista l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener per la qual s’aproven les bases reguladores per 

seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel Feder Catalunya 

2007-2013, eixos 2 i 4 i s’obre la convocatòria 2007-2014 per presentar sol·licituds. 



 

 

Vista la proposta per demanar la inclusió dins el Feder Catalunya 2007-2013, eix 2, de l’obra: 

“Consolidació de la base del col·lector del torrent soterrat” i trobada conforme, aquesta Alcaldia 

proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Sol·licitar una subvenció a través de la convocatòria 2007-2014 de l’Eix 2 del 

programa operatiu FEDER 2007-2013 per a portar a terme el projecte de “Consolidació de la 

base del col·lector del torrent soterrat” per un import de 150.000,00 euros.  

Segon .- Assumir per part de l’Ajuntament d’Artés el compromís d’aportar la diferència de 

pressupost de la part no subvencionada de l’obra “Consolidació de la base del col·lector del 

torrent soterrat”. 

Tercer.- Aprovar les fitxes i la memòria elaborada. 

Quart.-  Traslladar la sol·licitud a través de la plataforma Eacat a la Generalitat de Catalunya. 

 

• El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup votarà favorablement 

aquest punt. Afegeix que veuen bé el fet que es demanin més subvencions, així com 

que en el supòsit d’obtenir-les no es recorri a crèdit per tal de fer les obres. 

 

Els anteriors acords es van aprovar per la unanimitat dels membres del Ple. 

 

ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20 

 

Seguidament es dóna compte de la DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL 

ENVERS RIO+20 -CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA- i que diu el 

següent: 

“En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha deixat 

ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament sostenible al 

món municipal. 

Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 1992, 

que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió en la 

manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu 

l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment coneguda 

amb l’acrònim de Rio+20. 

En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 Any 

Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per aprofundir la 

presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, 

l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i internacional. 

La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat econòmica, 

situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. Efectivament, un dels 

objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia verda en el context del 

desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que corrobora que la feina duta a 



 

 

terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció correcta. 

En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un treball 

ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció que van 

emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en els seus 

territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una 

disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en 

assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més eficient. 

És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la 

Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més recentment, en 

el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del canvi 

climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local. 

Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova conferència 

de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint present el treball impulsat 

a Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la participació activa del nostre país a la 

Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en 

sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits 

institucionals. 

És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

ACORDEM: 

POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva 

idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que 

constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de 

recursos aplicable a la situació econòmica actual. 

DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors 

d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible. 

EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en tots 

els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, 

cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum 

responsable. 

ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en 

l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en 

desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, 

humans i d’organització. 

FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de 

col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat. 

GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions 

d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de 

la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions de 

recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur. 

ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns, 



 

 

i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació 

que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques 

ambientals locals. 

DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència 

en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local, per 

tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat 

energètica. 

IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció 

de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal. 

Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens municipals, 

abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers Rio+20, i a notificar 

els acords a la presidència de la Xarxa.” 

El Ple, per unanimitat, va acordar adherir-se a l’anterior declaració. 

 

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2011 

 

Seguidament es dóna lectura al següent Decret de l’Alcaldia del dia 7 de març de 2012: 

Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2011 en el qual es posa de manifest l’execució de 

l’estat de despeses d’ingressos i despeses i es determina els drets pendent de cobrament i 

obligacions pendent de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, el 

romanent de crèdit i el romanent de tresoreria. 

D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 de 5 de 

març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha informat la liquidació de l’any 2011. 

Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica correspon a 

l’Alcaldia en relació a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual 

s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Aquesta Alcaldia RESOL: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2011 amb els 

documents que integren el mateix.   

RESULTAT PRESSUPOSTARI  

Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments  

RT 

pressupostari  

a. Operacions corrents 4.597.903,54 3.834.473,59   

b. Altres operacions no financeres 6.089,63 569.320,53   

1- Total operacions no financeres (a+b) 4.603.993,17 4.403.794,12   

2- Actius financers     

3- Passius financers  213.734,57   

RESULTAT PRESSUPOSTARI  4.603.993,17 4.617.528,69  - 13.535,52 

4- Crèdits finançats amb RTDG   245.422,56  



 

 

5- Desviacions de finançament negatives   260.851,23  

6- Desviacions de finançament positives   85.539,21  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2011     407.199,06 

ROMANENT DE TRESORERIA 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria    183.263,59 

2 

(+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI 

D'EXERCICI   1.702.588,73 

  PI - Exercici corrent  826.217,68  

  PI - Exercicis tancats  875.315,71  

  D'altres operacions no pressupostàries  1.055,34  

  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva    

3 

(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI 

D'EXERCICI   981.241,02 

  PD - Exercici corrent  490.270,57  

  PD - Exercicis tancats  315.359,29  

  D'altres operacions no pressupostàries  214.204,11  

 (-) Pagament pendent aplicació definitiva  38.592,95  

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)   904.611,30 

II SALDO DUBTÒS COBRAMENT   451.062,70 

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT   206.622,82 

IV 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS (I-II-III)   246.925,78 

SEGON.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 192.4 de la TR de 

la Llei d’Hisendes locals, en el que es diu que de la liquidació un cop aprovada s’ha de donar 

compte al Ple en la primera sessió que es celebri, així com comunicar el present acord al Ministeri 

d’Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 

El Ple es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 

 

DONAR COMPTE DECRET MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 1/2012 PER 

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2011 PER IMPORT TOTAL DE 154.747,85 EUROS. 

 

A continuació es dóna compte del següent Decret de l’Alcaldia del dia 7 de març de 2012: 

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 1/2012 PER INCORPORACIÓ DE 

ROMANENTS  2011 PER IMPORT TOTAL DE 154.747,85  EUROS. 



 

 

D’acord amb el que determina l’article 175 del Text Refós de la Llei d’hisendes Local RDL 

2/2004 de 5 de març, els crèdits per a despeses que el darrer dia de l’exercici pressupostari no 

estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, 

sense més excepcions que les previstes en l’article 182 del mateix text esmentat. 

Atès que una de les excepcions són els crèdits de projectes finançats amb ingressos afectats 

(amb excés de finançament o compromisos ferms d’aportacions) , per la qual cosa han 

d’incorporar-se obligatòriament, excepte que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o 

continuar l’execució de la despesa. 

Atès que les bases d’execució del pressupost estableix que al finalitzar cada exercici, i fent-hi 

referència, la Intervenció ha d’elaborar els estats pressupostaris que comprenen els romanent de 

crèdit de cadascuna de les procedències  enumerades a l’article 47.1 del real Decret 500/1990, de 

20 d’abril, i un informe en el qual consti si hi ha o no recursos per al seu finançament.  

És per tot això, que aquesta Alcaldia resol: 

PRIMER.- Aprovar la incorporació obligatòria de crèdits de l’exercici econòmic 2011 per un 

import de  147.098,90 €, que es finançaran amb càrrec a ingressos afectats d’exercicis 

anteriors, d’acord amb la informació que s’annexa en aquest dictamen i que en resum s’ajusta 

al següent: 

PARTIDES DESPESA INGRESSOS 

FUNC ECON DESCRIPCIÓ 

CRÈDIT A 

INCORPORAR 

FIINANÇAMENT A 

INCORPORAR 

155 61905 Urbanització carrer Fussimanya 85.539,21 85.539,21 

491 62703 Instal·lació Fibra òptica P.I. Artés 61.559,69 61.559,69 

 

SEGON.- Incorporar l’ import de 7.648,95 € corresponent a les despeses degudament 

autoritzades i disposades en l’ exercici 2011 següents: 

Fun. Econ. Descripció        Import 

491.62701 Instal·lació fibra òptica P.I. Artés     7.115,94 € 

920.22706 Estudis i treballs tècnics         533,01 € 

El Ple es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2012 

 

Seguidament es dóna lectura a la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent:  

Proposta relativa a l’exp. 2/12 de modificació de c rèdits 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 

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. 

El present expedient se sotmet a l'aprovació del Ple, proposant 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 128.000 euros. 

SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 2/2012, 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 

130 62500 Material inventariable policia 1.500,00 

       TOTAL            1.500,00 Eur  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

162 22711 Servei deixalleria 4.500,00 

162 46700 Consorci abocador 10.500,00 

165 21300 Manteniment enllumenat 3.000,00 

165 22100 Enllumenat públic 20.000,00 

171 22712 Servei de jardineria 3.000,00 

235 48900 Cooperació al desenvolupament 10.000,00 

323 48900 Subvencions ensenyament 8.000,00 

330 48900 Subvencions entitats culturals 27.500,00 

340 48900 Subvencions entitats esportives 19.000,00 

491 62703 Instal·lació fibra òptica P.I. Artés 21.000,00 



 

 

               TOTAL          126.500,00  Eur 

 

FINANÇAMENT 

RLT 

 87001 Romanent de tresoreria  128.000,00 

     TOTAL                 128.000,00 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. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior aprovació modificació. 

 

DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA QUART TRIMESTRE 201 1 

 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de 

modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor dóna compte de l’informe 

corresponent al quart trimestre del 2011 sobre el compliment dels terminis previstos a 

l’esmentada Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i corresponent al 

quart trimestre del 2011. 

 

APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIA L DE CRÈDITS PER A 

DESPESES ADQUIRIDES DURANT L’EXERCICI 2011 PER IMPO RT DE  87.355,04 EUROS 

SENSE QUE EXISTEIXI PEL GLOBAL DE LA DESPESA CONSIG NACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA. 

 

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

“Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-econòmiques, 

afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de l’existència de factures que figuren a la 

relació annexa per import de 87.355,04 €, corresponents a la prestació de serveis, 

subministraments i treballs diversos acreditats per diferents proveïdors com a conseqüència de 

la realització de despeses sense consignació pressupostària pel conjunt de la despesa, i d’ 

acord amb l’ annex que s’ adjunta al present. 



 

 

Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents regidories i reuneixen 

els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la Corporació les aprovi i 

reconegui el crèdit que representa. 

L’article 18è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits previs a l’aprovació de 

les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o tècnic de l’àrea 

corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

Atès l’article 173 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, respecte de l’exigibilitat de les obligacions 

prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en concret, l’apartat cinquè de 

l’esmentat precepte, que estableix que no es podran adquirir compromisos de despesa per 

quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses, essent nuls de ple 

dret els acords que no respectin l’esmentada norma. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I 

del títol sisè 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, i article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  funcionament i regim jurídic de les 

entitats locals, sobre la competència del Ple de la Corporació pel reconeixement extrajudicial de 

crèdits, quan no existeixi consignació. 

Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2012, i per tant restarà 

condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, resultant que hi ha 

suficient crèdit a les partides corresponents. 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, l’adopció dels 

següents A C O R D S:  

 

Primer .- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa, per import de 

87.355,04 €, la prestació de serveis, subministrament i treballs diversos, doncs es tracta de 

prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees, als 

efectes d’imputar-les a les corresponents partides del pressupost del 2012.   

Segon.-  Comunicar el present acord als serveis afectats.” 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 

 

APROVACIÓ PREU PÚBLIC PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE  

 

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

manifesta la necessitat de l’aprovació  d’un preu públic per a la programació estable de teatre  i 

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

“Primer.-  Aprovar provisionalment el preu públic per a la programació estable de teatre, el 

contingut del qual consta a l’expedient. 

 



 

 

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

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

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

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

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

període d’exposició pública. 

Quart.-  La modificació d’aquest preu públic entrarà en vigor a partir de la publicació de l’acord 

d’aprovació del mateix i regirà mentre no se n’acordi la seva derogació o modificació.” 

 

• La regidora na Judith Saus Moreno manifesta que “des de la Cup proposem deixar sobre 

la taula l’aprovació dels preus públics de la programació estable del teatre, creiem que 

prendre aquesta decisió ara, sense tenir un projecte sòlid i viable de teatre a Artés, no és 

necessari. Ens expliquem per quins motius cal deixar sobre la taula aquesta decisió: 

En primer lloc no tenim cap teatre a Artés, després del tancament del Casal. Com tots 

coneixem, per motius de seguretat donat el mal estat de la instal·lació,  degut a la manca 

de manteniment per part del Bisbat de Vic, únic propietari. Si que disposem de la Sala 

Dos de Gener, però aquesta sala no fou dissenyada com a teatre. Per tant no veiem 

viable, poder realitzar una programació estable de teatre, si més no amb unes mínimes 

condicions tècniques, d’aforament i de serveis generals.  

Vist l’estudi de costos que es presenta junt amb l’aprovació dels preus públics, s’estima 

que es perdran 696,30 euros per cada funció, amb una mitja de 120 espectadors i amb un 

catxet de 1.000€ per actuació, xifres al nostre entendre molt realistes. Vistes aquestes 

dades i que no s’ha treballat massa el tema de subvencions, per poder reduir aquest 

dèficit per obra, creiem que no té sentit aprovar uns preus tant baixos. A més amb dues 

d’aquestes obres es superaria el que rep avui en dia l’entitat Nei Teatre per dur a terme la 

seva activitat, per tant ens sembla exagerat tenir una despesa tan elevada per cada obra, 

bé si estem d’acord en definir uns preus públics per a tothom, però cal treballar millor la 

part econòmica. Creiem que s’ha de potenciar el teatre, però cal tenir un bon projecte, que 

entretingui però també fomenti la participació i educació teatral a la nostra vila. 

Creiem a més que cal treballar en una altra línia. En primer lloc impulsar amb totes les 

forces la negociació del Casal, com a espai natural i existent per a fer teatre, i pactar amb 

el Bisbat una solució per realitzar-hi les millores que siguin necessàries. Aquesta és la 

primera prioritat. 

Però si es planteja realitzar a curt termini programació teatral, creiem que cal treballar millor 

el tema i seguir idees de projectes veïns. Potser una via seria la mancomunació amb 

pobles com Balsareny o Avinyó. Treballar bé el tema de subvencions, i plantejar-se una 

formació i participació teatral que treballi junt amb les entitats del poble i les escoles. I tot 

amb molta creativitat, ja que Artés avui en dia no disposem de les instal·lacions 

necessàries per fer una bona feina. Després ja decidirem quins preus aplicar, on la Cup 



 

 

també és partidària d’adoptar uns preus a l’abast de tothom. Per treballar aquestes 

propostes la Cup hi estenem la mà.” 

• El regidor n’Odonell Santos Ventura explica que la programació treballada és de teatre 

infantil i familiar. 

• La regidora na Judith Saus Moreno manifesta que el seu grup és del parer que l’opció 

prioritària que s’hauria de treballar és la del Casal Artesenc però que si a curt termini es 

vol fer una programació estable caldria plantejar-se com portar-la a terme. Pensen que 

aprovar els preus públics amb els dèficits que suposaria la representació de cada obra 

no es factible i que caldria treballar altres vies com podrien ser subvencions perquè 

d’aquesta manera quedaria més ajustada la despesa de cada obra representada. 

• El regidor n’Odonell Santos Ventura li diu que estan basant tots els números només 

amb el preu d’un espectacle. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que el preu que es vol aprovar és per a 

l’Ajuntament no per les entitats i que aquestes podran posar el preu que vulguin en les 

activitats que facin. Diu que l’Ajuntament ha de tenir un preu aprovat i que ja entenen 

que pot ser deficitari però en el moment que l’Ajuntament vol organitzar un acte, ja sigui 

dins una programació estable o no, o es fa gratuït o es posa un preu encara que aquest 

sigui simbòlic. Pot ser que el preu no estigui del tot ben equilibrat però tampoc es 

disposen de dades per poder valorar quin èxit pot tenir i és per això que s’ha plantejat 

així. 

• El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que s’ha parlat de fer pagar un preu més baix 

que el que cobra el grup de teatre local i demanen si això s’ha comentat amb l’entitat. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa repeteix que es tracta de teatre infantil. 

• El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup, en aquest punt, 

s’abstindrà tal com ja havien decidit en un primer moment. Però també pensen que, 

atesos els dubtes que es presenten, es podria demorar una mica més l’aprovació per 

tal de treballar aquest tema una mica més. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa expressa que per al seu grup no hi ha cap 

problema, però que si ja hi ha alguna activitat programada la faran gratuïta. 

• El regidor en Roger Genescà Campí demana si ja n’hi cap d’activitat programada. 

• El regidor n’Odonell Santos Ventura respon que per a finals del mes d’abril ja hi ha una 

activitat programada i que per tant es podria aprovar encara al pròxim Ple. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa proposa, doncs, que si tots hi estan d’acord, es 

deixi aquest assumpte sobre la taula. 

 

Seguidament, per unanimitat, s’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte. 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REG ULADORA DEL PREU 

PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES COLÒNIES MUNICIPALS 

 



 

 

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. 28, 

reguladora del Preu públic per la prestació del servei de les colònies municipals i vist el 

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

“Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora del 

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

següent: 

CASAL DE SETMANA SANTA: 

CASAL DE MATÍ: 38,50€ 

SERVEI D’ACOLLIDA DE SETMANA SANTA: 12,00€ 

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

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

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

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

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

període d’exposició pública. 

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

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

modificació.” 

• El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup votarà a favor perquè 

es continua amb la tasca que ja s’havia fet els anys anteriors i expressa que celebren 

que es pugui fer el Casal centrat en el tema de l’anglès. Afegeix que són del parer que 

és important reforçar aquest idioma i encara més mantenint els preus. Per tot això 

votaran a favor. 

• La regidora na Judith Saus Moreno manifesta que “ens sembla correcte la modificació 

del preu públic del Casal de vacances, amb una aportació per part de l’Ajuntament del 

20% del preu, marcat per l’empresa que ho gestiona. Tot i així caldria que es potenciés 

la gestió pròpia del casal de vacances a través d’iniciatives artesenques. L’ajuntament 

pot ajudar a impulsar aquestes iniciatives, que poden aportar ocupació a Artés, a més 

pensem que es podria reservar places per a Serveis Socials i així vetllar pq els nens 

més desafavorits econòmicament hi puguin anar.” 

El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REG ULADORA DE LA TAXA 

PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACL ES O ATRACCIONS 

SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CA RRER I AMBULANTS I 

RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

 

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. 16, 



 

 

reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 

situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  i vist 

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

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la 

taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 

d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, el contingut de la qual és 

el següent: 

Expositors Fira  

Fins a 30 m2 86,83 € 

De 31 a 50 m2 107,51 € 

Per m2 addicional 1,06 € 

Despeses Generals 41,40 € 

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

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

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

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

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

període d’exposició pública. 

• La regidora na Judith Saus Moreno manifesta que des de la CUP “Estem d’acord en 

mantenir els preus que es van fixar l’any passat com a mesures de pal·liar la crisi i 

afavorir la presència d’estands. Tot i així aquests preus ja estant vigents per validació de 

la comissió de la fira. Creiem que és aquesta comissió la que ha de treballar aquests 

temes. Alhora cal buscar fórmules per fer més atractiva la fira, introduint fermament 

aspectes i espais per noves formes d’economia i d’organitzacions, com poden ser 

cooperatives, empreses d’energies renovables, empreses que fomentin el consum 

responsable i de proximitat, noves formes d’economia emergent, a tenir present i que ara 

manquen en la configuració actual.” 

 

Seguidament es passa a l’aprovació de l’anterior proposta: 

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, en Roger 

Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. 

Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

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

Vist el resultat d’10 vots afirmatius i 3 abstencions, s’aprova l’anterior proposta. 

 

ADHESIÓ DECLARACIÓ CONSELL D’ALCALDES SOBRE DEUTE G ENERALITAT 

 



 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcalde d’adhesió a la 

declaració del Consell d’Alcaldes del Bages en la q ual demanen a la Generalitat que 

estableixi urgentment el calendari de pagament del seu deute als Ajuntaments, que diu el 

següent:  

 

“A la ciutat de Manresa, el dimarts 10 de gener de 2011, essent les set de la tarda, sota la 

presidència del Sr. Josep Candàliga i Freixa, es reuneix el Consell d’Alcaldes del Bages, amb 

l’assistència dels membres següents: 

Senyors: Valentí Riera i Vilaplana, alcalde d’Aguilar de Segarra; Josep Candàliga i Freixa, 

alcalde d’Artès; Eudald Vilaseca i Font, alcalde d’Avinyó; 

Jaume Rabeya i Casellas, alcalde de Balsareny; Lluís Cerarols Cortina, alcalde de Calders; 

Enric Vall de Vilaramó, alcalde de Callús, Montserrat Badia Moreno, alcaldessa de Castellbell i 

el Vilar; Cristòfol Gimeno i Iglesias, alcalde de Castellgalí; Francesc Martínez i Vilaseca, alcalde 

de Castellnou de Bages; Salvador Tresserra Purtí, alcalde de l’Estany; Jaume Serarols Beltran, 

alcalde de Fonollosa; Miquel Davins Pey, Regidor de Manresa; Dionís Guiteras i Rubio, alcalde 

de Moià; Joan Miquel Rodríguez, alcalde de Monistrol de Montserrat; Jaume Casals i Ció, 

alcalde de Navàs; Joan Costa Plans, alcalde de Rajadell; Josep Romero i Beltran, alcalde de 

Sant Feliu Sasserra; Joan Carles Batanés Subirana, alcalde de Sant Fruitós de Bages; Gil 

Arisó i Planas, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada; Albert Miralda Sellarès, alcalde de Sant 

Salvador de Guardiola; Ramon Vilar Camprubí, alcalde de Santa Maria d’Oló; Josep M. 

Canudas i Santasusana, alcalde de Súria. 

Davant l’anunci de l’ajornament indefinit del pagament als Ajuntaments de la part que li 

correspon a la Generalitat de les escoles bressol, i la inexistència d’un calendari de pagament 

respecte a la resta de deutes, provocant aquesta situació una tensió pressupostaria i uns 

problemes de tresoreria molt difícils de gestionar. 

És per aquest motiu que el Consell d’Alcaldes del Bages aprova el manifest que segueix: 

MANIFEST 

Primer.- Demanar a la Generalitat que de la mateixa manera que ha demanat un crèdit per fer 

front al pagament dels seus treballadors, estudiï sol·licitar-ne un per liquidar els seus deutes 

amb els Ajuntaments i especialment els deutes provinents del PUOSC, escoles bressol i 

escoles de música, així com que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari de 

pagament. 

Segon.- Traslladar aquest manifest al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Traslladar aquest manifest a tots els ajuntaments de la comarca del Bages, per que si 

ho consideren oportú s’hi adhereixin.” 

• La regidora na Judith Saus Moreno exposa que “estem d’acord en reclamar a la 

Generalitat que pagui el que deu als municipis, ja que els endarreriments són greus i 

importants, i posen en perill als ajuntaments. Només recordar que sembla que aviat es 

pagaran les subvencions de l’escola de música i bressol del curs 2010-2011. Així es fa 



 

 

difícil poder tenir una economia local activa i que pugui pagar als seus proveïdors en el 

termini que marca la Llei.” 

El Ple, per unanimitat, va acordar adherir-se a l’esmentada declaració. 

 

APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE IMPULSIÓ PAGAMENT DE L’IRPF I  L’IVA A L’AGÈNCIA 

TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

 

A continuació el grup municipal de GUA-AM presenta la següent moció: 

“Catalunya pateix un dèficit fiscal respecte de l’Estat espanyol del voltant del 10% del seu 

Producte Interior Brut. Aquest dèficit comporta cada any un greu perjudici per al dinamisme de 

la nostra economia i també per a la qualitat dels nostres serveis públics, encara més en un 

moment de crisi com el que vivim. 

Els diferents sistemes de finançament públic que s’han aplicat els darrers trenta anys al nostre 

país no han corregit el tracte discriminatori que reben els ciutadans i ciutadanes Catalunya.  

Per corregir aquest tracte discriminatori és peremptori que la institució més representativa del 

nostre país, la Generalitat de Catalunya, tingui el control directe sobre tots els impostos que 

paguen cada any els ciutadans i ciutadanes del nostre país. 

Per tot el que s’ha exposat més amunt, el Grup Municipal del GRUP UNITARI D’ARTÉS 

proposa al ple de l’Ajuntament d’Artés que adopti els següents ACORDS: 

Primer.-  Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Tributària de Catalunya que 

estableixin un protocol d’actuació que permeti fer els pagaments de l’Impost sobre la Renda de 

les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’esmentada Agència, 

duent a terme, si escau, els canvis normatius que puguin ser necessaris. 

Segon.-  Ingressar, així que sigui legalment possible, a l’Agència Tributària de Catalunya, en 

comptes de l’Agència Tributària Espanyola, els pagaments que l’Ajuntament d’Artés  ha 

d’efectuar corresponents a l’IRPF i, en cas que n’hi hagi, a l’IVA. 

Tercer.-  Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant el Ple decidirà.” 

• El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè, tot i 

que comparteixen l’objectiu, el seu grup de Convergència i Unió, a nivell de Catalunya, 

defensa el pacte fiscal i per aquest motiu ells també s’abstindran. 

• La regidora na Judith Saus Moreno exposa que el seu grup porta una petita esmena a 

la Moció presentada diu que “la moció de pagament dels impostos a l’Agència 

Tributària de Catalunya, des del nostre punt de vista, és només és un pas petit i bastant 

institucional, per assolir l’objectiu d’evitar l’expoli fiscal que està patint Catalunya des de 

com a mínim el 1986. És un tema de plena actualitat, i només cal veure les dades 

aplastants de l’estudi encarregat pel el Conseller Mas Collell. 16.409 milions d’Euros 

l’any 2009, de mitjana un 8% del PIB Català, i més de 2.000€ per habitant a l’any. Amb 

aquestes dades i amb la situació que estem vivint, cal que ens posem ferms a treballar, 



 

 

des dels ajuntaments i des de la societat civil. I cal reclamar i forçar a la Generalitat, 

des dels ajuntaments, a que s’acceleri una solució al problema.  

Iniciatives com les de certs empresaris de pagar directament a la Generalitat, sense 

que tingui l’Agència Tributària legalment capacitada, mostra que voler és poder. Des de 

la Cup creiem que cal aportar des dels Ajuntaments des del més aviat possible els 

nostres impostos a la Generalitat, així potser reduirem el termini en què ens paga. Per 

això proposem una esmena a la moció , canviant “quan sigui legalment possible ”, 

per “el més aviat possible ”. Per acabar, creiem que cal anar més enllà del concert 

econòmic i treballar fermament per assolir la independència.” 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que pel seu grup no hi ha cap inconvenient 

en introduir l’esmena. 

• La Secretària na Montserrat Bach i Pujol manifesta que, respecte aquest punt, fa 

l’advertència que l’actuació haurà de ser legalment possible. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra exposa que el seu grup també s’abstindrà. 

Seguidament es passa a votar l’introducció de l’esmentada esmena a la Moció: 

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, s’aprova l’introducció de l’esmena  en 

l’apartat segon de l’acord, proposada per la CUP que canvia “així que sigui legalment possible”, 

per “el més aviat possible”. 

Seguidament es passa a la votació d’aquesta Moció amb el següent resultat: 

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

Ginesta Franquesa, n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno. 

S’abstenen: na M. Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura, en Roger Genescà 

Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí Salvó 

i en Joan Babeli  Shawa.  

Vist el resultat de 6 vots afirmatius i 7 abstencions, queda aprovada aquesta Moció. 

 

APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS 2011 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen que presenta la Comissió Informativa de Servei a 

les Persones: 

Vist que el Ple, en la sessió celebrada el dia 17 d’abril de 2008, va aprovar l’Ordenança 

municipal reguladora de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Artés. 



 

 

Atès que és necessari procedir a la convocatòria del concurs públic per a la concessió de 

subvencions per a les activitats realitzades durant l’any 2011. 

Vist el que disposen els articles 8 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

subvencions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer .- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per a les activitats 

realitzades durant l’any 2011 de conformitat amb les bases específiques reguladores 

d’atorgament de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament el dia 24 de novembre de 

2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província del dia 22 de desembre de 2011. 

Segon .- Establir un termini de presentació de sol.licituds 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. 

• El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup votarà a favor perquè és 

exactament el mateix que hi havia en la passada legislatura i per tant estan d’acord 

amb el plantejament que s’ha fet i hi donaran suport. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2012 
 
Seguidament es dóna compte del Dictamen que presenta la Comissió de Servei a les 

Persones: 

Vist que el Ple, en la sessió celebrada el dia 17 d’abril de 2008, va aprovar l’Ordenança 

municipal reguladora de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Artés. 

Atès el que disposa l’article 11 de l’esmentada ordenança, en virtut de la qual s’assenyala que 

en el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva cal l’aprovació, 

publicació de les bases generals i/o específiques conjunta o prèviament a la convocatòria de 

concurs. 

Vist el que disposen els articles 8 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

subvencions, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer .- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de 

subvencions per l’Ajuntament d’Artés per a les activitats a realitzar l’exercici 2012, 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 específiques es 

consideraran aprovades definitivament, un cop transcorregut l’esmentat termini. 

Tercer .- Convocar simultàniament concurs públic per a la concessió de subvencions per a les 

activitats a realitzar durant l’exercici 2012. 

 



 

 

• El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà per facilitar 

que es pugui aprovar però que no estan d’acord amb el fet que s’hagi fet una reducció 

del 15% quan, atès el romanent de tresoreria que hi havia per aquest any, no era 

necessari fer-lo. Això i el fet que les bases contemplen que les entitats no poden votar 

–quan era un dels punts característics de les bases- faran que s’abstinguin. 

 

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 EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L A DONA 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció relativa al Dia Internacional de les Dones (8 de 

març) que diu el següent:  

“Cada 8 de març, les diferents instàncies públiques s'adhereixen a la commemoració del Dia 

Internacional de les Dones, i la societat està prenent diàriament una major consciència i 

sensibilitat davant la necessitat d'un nou contracte social entre dones i homes. Les dones han 

de poder gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i establir des d'aquesta nova situació 

nous pactes per compartir amb els homes totes les decisions que afecten la vida col•lectiva de 

les persones. Cal que les dones aconsegueixin una ciutadania plena que els permeti participar 

de manera activa i superar els impediments que històricament s'han oposat a l'exercici dels 

seus drets socials, polítics, econòmics i culturals. 

Per la seva banda, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya consagra el dret de les dones al “lliure 

desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, a viure amb dignitat, seguretat i 

autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i tot tipus de discriminació, i a participar en 

condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats”. 

L'Institut Català de les Dones ha realitzat grans esforços per avançar en els drets i la llibertat de 

les dones i, de fet, s'han assolit grans èxits, com fou l'aprovació de la Llei del dret de les dones 

a eradicar la violència masclista; l'aprovació del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la 

Generalitat 2008-2011; o l'aprovació del Projecte de Llei per una nova ciutadania i per a la 

igualtat entre dones i homes. 

Malauradament, encara ens queda camí per recórrer, atès que continuem constatant amb 

impotència que les desigualtats entre homes i dones segueixen tenint una presència important 

a la nostra societat. Enguany, hem pogut veure com els casos de dones assassinades en mans 

de les seves parelles o exparelles ha augmentat de manera notable, i encara és més alarmant 

si tenim en compte que la violència que acaba en assassinat és només la punta de l’iceberg 

d’un fenomen molt més ampli. 



 

 

Amb tot, és fonamental que el consistori continuï donant impuls a tots els esforços realitzats, 

que s'impliqui fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions i violències i que 

incideixi en la consciència social per tal que ningú faci bandera del masclisme. 

Per tot el que s’ha exposat més amunt, l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament d’Artés que 

adopti els següents ACORDS: 

Primer. Seguir treballant des dels diversos àmbits municipals per esborrar les desigualtats entre 

dones i homes, posant especial atenció en la difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de 

respecte a la diferència entre tota la ciutadania. Així doncs, aquest consistori es compromet a: 

• Impulsar els programes de sensibilització i formació que contribueixin a l’eliminació de totes 

les situacions que impedeixen el lliure desenvolupament de les dones. 

• Donar suport a les accions que visualitzin i donin valor a les tasques tradicionalment 

realitzades per dones. 

• Garantir la total i correcta aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les 

polítiques públiques. 

Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya: 

• que garanteixi els recursos necessaris per fer front a les discriminacions i violències contra les 

dones. 

• la restauració immediata del Programa de Seguretat contra la violència masclista del 

Departament d’Interior, que emana de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista, i que fou aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. 

• la restauració del programa “Talla amb els mals rotllos”, adreçat al jovent adolescent i que fins 

ara havia tingut bons resultats en matèria de polítiques preventives contra la violència 

masclista. 

• la definitiva aprovació de la Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i 

homes, redactada la passada legislatura des del consens amb els diferents partits i moviments 

feministes i de dones del nostre país. 

Tercer. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 

Congrés de Diputats, a l’Institut Català de les Dones, i a les entitats de dones municipals i 

comarcals. 

No obstant el Ple decidirà” 

• El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que “Pel que fa al dia de la dona del 

passat 8 de març celebrat a Artés, des de la Cup creiem que va deixar molt que 

desitjar.  Però aquest fet suposo que no se li escapa a ningú, els que érem allà 

presents vam poder veure que hi havia tantes càmeres de filmar com persones de la 

població que no tinguessin relació directe amb els càrrecs electes o de confiança.  

Per aquest motiu voldríem fer una reflexió sobre els dies internacionals dedicats a una 

temàtica concreta. Creiem que el fet de penjar una pancarta, quatre cartells a última 

hora i la lectura d’un manifest encara que aquest sigui filmat, no significa que aquest 

treball hagi estat productiu. Per a nosaltres això representa malgastar temps i diners.  



 

 

En el moment que vam celebrar el dia contra la violència de gènere envers la dona el 

passat 25 de novembre de 2011, ja vam comentar que aquestes accions sense 

polítiques que hi donin suport només representa un bolet per quedar bé. Això ho vam 

dir en aquella data on es va realitzar un treball molt digne per part de l’Institut Miquel 

Bosch i de l’escola Vedruna, per tant com a mínim es va realitzar un treball de 

conscienciació. Aquest passat dia de la dona no es va realitzar ni aquest mínim i per 

tant no sé si el que  d’aquest estil es miri de fer amb un treball de fons amb la societat. 

Per altra banda comentar que realitzar la convocatòria de la lectura d’un manifest a la 

mateixa hora d’una comissió informativa és poc seriós. “ 

El Ple, per unanimitat, va aprovar aquesta Moció. 

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER LA SOBIRANIA NACIONAL I PER EXP RESSAR LA VOLUNTAT 

D’ABOLIR LA MONARQUIA BORBÒNICA 

 

Abans de donar lectura a la present Moció presentada per la CUP, el regidor n’Odonell Santos 

Ventura demana la paraula i exposa que “pel que fa al nostre grup municipal Progrés per Artés, 

del qual som representants, volem expressar la nostra disconformitat en tot el seguit de 

mocions que l'agrupació local de la CUP d'Artés està fent sistemàticament en aquest consistori. 

No creiem que l’Ajuntament d’Artés sigui el lloc més adient per reivindicacions nacionals i 

recriminacions estatals ni estem d'acord en secundar més aquesta política de fer volar coloms. 

Nosaltres creiem que estem aquí per debatre i treballar pel nostre poble, res més. Quedi clar 

que no és el contingut de l’actual moció, si no la reiteració i la pèrdua de temps que suposa 

discutir assumptes totalment aliens a la vida municipal d’Artés.  

No és per discutir aquestes qüestions que ens varen elegir la gent d'Artés, i menys en moments 

com els actuals de grans dificultats econòmiques i socials.  

Malauradament ja per culpa d’aquestes postures poc municipals que no vàrem poder-nos posar 

d’acord per formar un govern d’esquerres majoritari.  

Per aquestes raons i no d'altres, ens aixequem i marxem fora del Ple fins que no es reprengui 

el curs normal de la sessió.” 

Seguidament surten de la Sala de Plens els regidors n’Odonell Santos Ventura i na M. Àngels 

Crusellas i Serra. 

 

A continuació, el regidor de la CUP d’Artés en Ramon Fornell Alsina dóna lectura a la següent 

MOCIÓ: 

“Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al dictador 

Franco com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat ‘los principios fundamentales del 

Movimiento’, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues vegades: el 23 de juliol del 

1969 i sis anys després amb Franco ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat al principis 

fonamentals del ‘Movimiento Nacional’ i en el discurs de l’any 1969 va dir: ‘Recibo de su 



 

 

Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de 

julio de 1936’, acceptant, conseqüentment, la sublevació colpista en contra de la legitima 

democràcia republicana, que va provocar la mort de més d’un milió de persones, l’exili de 

moltíssimes més persones, la posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i les 

execucions sumaries que van assassinar, entre d’altres, al President Lluís Companys. D’aquest 

juraments no es coneix la seva renúncia. 

Però, la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels quals en 

podem citar: 

• El Cap de l’Estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei el comandament 

suprem de les Forces Armades. 

• La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat. 

• El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes més 

elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim de 

les democràcies modernes. 

• El càrrec de rei contravé les lleis d’igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per un 

descendent home. 

• No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans, mitjançant els 

Pressuposts Generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva família. 

Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis 

anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi universal 

d’igualtat de tots els homes davant la llei. 

Atès que Artés és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de la 

democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos dels seus 

fonaments bàsics. 

Atès que l’ajuntament d’Artés desitja contribuir en l’increment del nivell democràtic tant a la 

nostra vila com a la resta dels Països Catalans. 

Atès que el Consistori va aprovar per majoria formar part de l’Associació de Municipis per la 

Independència. 

Per tot això, el grup de la CUP de l’Ajuntament d'Artés proposa al Ple els següents acords: 

Primer.  Declarar la vila d’Artés moralment exclosa del domini de la monarquia espanyola. 

Segon.  Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, 

on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans. 

Tercer.  Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per presentar una 

proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola que contempli 

l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés de separació de la nació catalana i de 

qualsevol altre nació de l’estat espanyol. 

Quart.  Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui denegada 

per les Corts Espanyoles, a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar compliment a les 

aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un referèndum d’independència.” 



 

 

• El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup s’abstindrà, tot i que en part 

poden estar-hi d’acord, però també creuen, igual que han expressat els regidors del 

Progrés Municipal, que no és necessari que en cada Ple s’expressi la voluntat de 

separar-se del regne d’Espanya –voluntat que ell personalment comparteix- però que 

no necessàriament cal refermar cada dia. Per tot això el seu grup s’abstindrà. 

• El regidor en Ramon Fornell Alsina aclareix que en aquest cas es fa referència a la 

monarquia i no a la independència. 

La Secretària na Montserrat Bach i Pujol dóna lectura a l’informe que ha emès al respecte i que 

diu el següent:  

“Montserrat Bach i Pujol, Secretària de l’Ajuntament d’Artés, 

INFORMA 

Pel que fa a la Moció presentada pel  Grup Municipal de la CUP  per la sobirania nacional i per 

expressar la voluntat d’abolir la monarquia borbònica, presentada el dia 6 de març de 2012, 

registre d’entrada núm 713, emeto el següent informe: 

La normativa  que s’aplica al cas és: 

Constitució espanyola  1978 

- Que en el primer punt de la Moció on posa “declarar  la vila d’ Artés moralment exclosa del 

domini de la monarquia espanyola”, el concepte de moralitat que és un concepte ètic, no es 

troba contemplat a l’ordenament jurídic dins dels principis informadors del mateix, ja que en 

concret l’article 103 de la  Constitució espanyola  diu” l’Administració Pública serveix amb 

objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, 

descentralització , desconcentració i coordinació, amb  submissió  plena  a la llei i al dret”. 

Conclusió: 

Que totes les administracions públiques estan sotmeses a la Llei i al Dret. “ 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que el seu grup també s’abstindrà. Afegeix 

que els regidors i les regidores tenen plena llibertat de fer el que creguin convenient i 

creu que la importància rau en els criteris que es tenen sobre els temes d’Artés. Han 

parlat els membres del seu grup i s’han definit per l’abstenció, i això no vol dir que no 

vulguin un país independent amb república. 

• El regidor en Ramon Fornell Alsina s’estranya de la incoherència del grup municipal 

GUA al no aprovar aquesta Moció, quan l’Alcalde mateix ha proposat esmenar 

aspectes de la mateixa. 

 

Seguidament es passa a votar aquesta Moció: 

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

Moreno. 

S’abstenen: En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta 

Franquesa, en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 

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

Vist el resultat de 3 vots a favor i 8 abstencions, queda aprovada l’anterior Moció. 



 

 

Seguidament entren a la Sala de Plens els regidors na M. Àngels Crusellas i Serra i n’Odonell 

Santos Ventura. 

 

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 acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta 

núm. 11.  

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

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

 

ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCER A LOCAL 

 

Vist el Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, 

Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 

Municipis de Catalunya, publicat al BOPB de data 15 de març de 2012, pel qual s’estableix el 

Pla d’Assistència Financera Local i trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar els 

següents acords: 

Primer. - Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les 

diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, publicat al BOPB de data 15 de 

març de 2012 , amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local; 

Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de 

Barcelona un pagament per import de 345.371,65 euros, per compte dels crèdits que aquest 

Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit: 

Ajuntament d’Artés 

Data document Núm.doc.financ. Centre Gestor Partida  pressup. Descr. programa Import Net 

16.11.2011 1000363415 EN0704 - Secr.Polítiques Educa D/460000100/4250/0000 Beques i ajuts a l'estudi 340,00 

31.10.2011 1000329847 EN0704 - Secr.Polítiques Educa D/460000100/4250/0000 Beques i ajuts a l'estudi 1.312,27 

17.11.2011 1000365285 EN0119 - Gab. i SG d'Ensenyame D/460000700/421A/0000 Educació general 158.400,00 

28.11.2011 1000392836 EN0119 - Gab. i SG d'Ensenyame D/460000800/4210/0000 Educació general 107.180,00 

01.08.2011 1000223723 GO08 - Dir.Gral.de Rel. Instit D/460000100/1310/2010 Participació ciutadana i qualitat 

democràtica 928,20 

16.11.2011 1000363046 IT06 - Dir.Gral.Protecció Civi D/460000100/2250/0000 Protecció civil 281,25 

13.04.2011 1000089579 IT06 - Dir.Gral.Protecció Civi D/460000100/2250/2010 Protecció civil 941,25 

20.12.2011 1000459460 IT06 - Dir.Gral.Protecció Civi D/460000100/2250/2010 Protecció civil 313,75 

21.11.2011 1000376588 AG07 - Dir.Gral.Medi Natural i D/460000100/5510/0000 Protecció i conservació del medi 

natural 360,00 

01.06.2011 1000150896 AG07 - Dir.Gral.Medi Natural i D/460000100/5510/0012 Protecció i conservació del medi 

natural 1.104,08 

19.12.2011 1000454521 SA04 - Dir.Gral.Salut Pública D/460000100/4140/0000 Salut pública 264,81 



 

 

28.10.2011 1000328554 BE09 - Dir.Gral.Joventut D/460000100/3210/0000 Serveis a la joventut 2.284,40 

13.12.2011 1000430469 CU12 - Dir.Gral.Promoció i Coo D/460000100/4420/0000 Suport a la creació, producció, 

promoció i di 180,00 

22.11.2011 1000379391 CU12 - Dir.Gral.Promoció i Coo D/460000100/4420/0000 Suport a la creació, producció, 

promoció i di 720,00 

21.12.2011 1000463822 GO03 - Dir.Gral.d’Adm. Local D/460000100/7110/0000 Suport financer de la GC als ens locals 

1.040,00 

24.10.2011 1000330486 GO03 - Dir.Gral.d’Adm. Local D/460000300/7110/0000 Suport financer de la GC als ens locals 

7.830,52 

24.10.2011 1000324513 GO03 - Dir.Gral.d’Adm. Local D/460000300/7110/0000 Suport financer de la GC als ens locals 

61.891,12 

Import total Ajuntament: 345.371,65 

Tercer.- Que, en contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, l’Ajuntament  

d’Artés transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la 

Diputació de Barcelona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat 

de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació; 

Quart.- Que l’Ajuntament d’Artés destinarà les quantitats obtingudes del Pla 

Extraordinari d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de 

personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres 

proveïdors. 

Cinquè.- Que, per tal de garantir el compliment del que s’estableix en la Base 8.1 de 

les d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) d’Artés per al 

període 2008-2012, l’Ajuntament sol•licita que l’import que correspongui a subvencions 

del referit PUOSC, si n’hi ha, sigui ingressat al compte bancari del Consell Comarcal 

del Bages, que actua com a entitat col•laboradora de la Generalitat en la gestió 

d’aquestes subvencions. 

 

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

ACORD SOBRE LA INNECESSARIETAT DEL PLA D’AJUST 

Seguidament es dóna compte de la següent proposta d’acord, relativa al Pla d’Ajust segons el 

Reial Decret 4/2012 de 20 de febrer 

Antecedents 

Vist el Reial Decret Llei 4/2012, de 20 de febrer pel qual es determinen les obligacions d’ 

informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 

pagament als proveïdors de les entitats locals imposa l’ obligació a les entitats locals de 

subministrar informació al Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  de les obligacions 

pendents de pagament a 31 de desembre de 2011.  

Vist l’article 7 del Reial Decret Legislatiu estableix que un cop enviada la certificació prevista en 

l’article 3, l’interventor, cas de no haver efectuat el pagament de les obligacions, presentarà al 

ple un pla d’ ajust. 

Vist l’informe de l’Interventor de data 15 de març de 2012  



 

 

Per tot això es proposa  l’adopció del següent 

ACORD 

Primer.- No procedir a l’elaboració del pla d’ ajust contemplat a l’article 7 del Reial Decret 

Legislatiu 4/2012 ni la concertació de l’operació d’endeutament que se’n deriva atès que es 

podrà fer front al pendent de pagament dels proveïdors inclosos en la relació certificada en data 

14 de març de 2012 per un import total de 67.702,56 euros abans del 30 d’ abril de 2012. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 

 

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

DONAR COMPTE RELACIÓ PROVEÏDORS 2011 

Seguidament es dóna compte de la relació de proveïdors 2011 i anteriors pendents de 

pagament a 15 de març de 2012, per un import de 67.702,56 €, d’acord amb l’article 3 del 

R.D.L. 4/2012, pel qual és determinen les obligacions d’informació i els procediments 

necessaris per establir un mecanisme de finançament  per al pagament a proveïdors de les 

entitats locals. 

El Ple és dóna per assabentat de l’anterior relació. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

• La regidora na M. Àngels Crusellas Serra exposa que el seu grup vol fer un prec a tots 

els representants d’aquest Ajuntament, a tots els regidors electes: vol demanar que es 

respecti el posicionament de cada grup, ja sigui de grup polític o individual. Afegeix que 

tots tenen la llibertat d’expressar el que senten i que per tant és del parer que no és 

convenient ni oportú que es digui quin ha de ser el posicionament dels altres i que no 

es pot menystenir a ningú per pensar de manera diferent. Tots han estat escollits de 

forma democràtica i és per això que, democràticament, demana que es respecti el seu 

posicionament. Moltes gràcies. 

• El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que abans de fer la seva intervenció, el 

seu grup s’adhereix totalment a la intervenció feta per la sra. M. Àngels Crusellas Serra 

i seguidament exposa: 

Avui el nostre grup s’abstindrà de fer preguntes al Ple i només farem ús 

de la paraula per fer un prec als diferents grups municipals. 

Permeteu-me però, que aquest prec una mica extens, el llegeixi, ja que 

són molts els conceptes que el nostre grup vol comentar, a la vegada que 

demanaríem que quedi constància de forma literal a l’acta d’avui. 

Esperem que aquest prec, s’agafi com el que és, una proposta treballada 

pels regidors de CiU Artés amb el suport de tot el nostre grup, una 

proposta feta des de la responsabilitat del moment en què vivim i des de 

la bona fe. 

Nosaltres, Convergència i Unió, ens varem decidir presentar a les 



 

 

passades eleccions perquè principalment ens mou un fet que massa 

vegades es perd de vista en la política local, que és servir a la gent del 

nostre poble i millorar amb la nostra feina el dia a dia de tots els 

Artesencs. Però especialment ens varem presentar per poder treballar 

perquè les nostres filles i els nostres fills puguin tenir un futur al nostre 

poble millor del que hem tingut nosaltres, un fet que ha estat així en el 

passat i que actualment correm el risc que no sigui així en el futur a causa a 

l’actual situació de crisi. 

Tots els regidors del consistori, varem estar escollits el passat 22 de maig 

del 2011, per representar i gestionar l’entitat més pròxima al ciutadà: 

l’Ajuntament. Tots hem estat votats igualment a les urnes pels Artesencs, 

i tots estem legitimats igualment per poder treballar pel poble des del 

màxim òrgan local. 

Tenim la responsabilitat de no defraudar-los, i gestionar el més 

eficaçment possible els recursos per garantir la màxima qualitat de vida 

“sostenible” i treballar per fer possible que el futur d’Artés garanteixi un 

millor demà. 

El 10 de juny de l’any passat, Artés escollia un nou alcalde, fruit d’unes 

negociacions d’última hora, que evidenciaven la manca de cintura política 

de tots els grups a l’hora de formar un govern estable. Per primera 

vegada Artés té un govern en franca minoria, un fet que posa molt difícil 

a l’actual govern poder dur endavant propostes necessàries per Artés. Ho 

varem poder comprovar, per exemple, en el Ple on s’avien d’aprovar les 

ordenances fiscals (impostos) i taxes (preus públics), i on finalment no es 

varen poder aprovar. Amb això no volem culpar ningú, 

simplement constatar una manca d’acord dels diferents grups davant de 

temes importants i necessaris pel nostre municipi. 

Portem aproximadament 10 mesos d’aquesta nova legislatura, i creiem 

que és el moment de reflexionar sobre el futur d’aquests propers 3 anys. 

Nosaltres ho hem fet. 

Des del 1979 fins el 1999, durant gairebé 20 anys, Artés va estar 

governat per un govern d’unitat, un fet que va permetre, al nostre parer, 

una estabilitat profitosa pel municipi. El trencament d’aquell acord, des de 

la distancia, ens sembla que va ser un error. Dividir sempre es pitjor que 

sumar. 

Tot i així, volem remarcar l’oferiment de tots els alcaldes que han 

governat en el passat a Artés, per intentar incorporar la resta de grups i 

fer un govern d’unitat. Altra cosa és no haver-se pogut posar d’acord per 

diferents motius. Però sempre, sempre, hi ha hagut aquest oferiment. 

En aquesta legislatura, de moment, no s’ha produït. Volem entendre que és 



 

 

pel fet d’arribar a un acord a l’últim instant, un fet que ha condicionat 

l’actual legislatura. 

El govern d’unitat permet el consens de tota la representació del municipi 

en la presa de decisions, i té clars avantatges en un moment de crisi com 

el que viu el país. S’han de prendre decisions no sempre fàcils, que fan 

important la necessitat d’un consens dels diferents grups. 

Actualment tots els grups estem treballant per aprovar un nou ROM 

(reglament orgànic municipal) que busca com mai el consens en la 

realització de les diferents tasques i projectes municipals. Per fer aquest 

pas, al nostre parer, és més necessària com mai la igualtat de condicions 

de tots els grups. Un fet que sens dubte tindríem amb aquesta unitat. 

Nosaltres avui fem el primer pas, seiem al voltant d’una taula per 

dialogar, i demanem que amb la mateixa actitud els altres grups feu el 

mateix. No serà difícil arribar a un acord amb nosaltres, demanem ben 

poca cosa. Només que s’aparquin les diferencies personals, el tacticisme 

polític si n’hi hagués i que pactem un programa unitari de govern. 

Uns mínims sí que els volem consensuar: Que s’aposti clarament per la 

recuperació econòmica, per l’eficiència de la gestió municipal, el manteniment dels 

serveis municipals i la preservació de la qualitat de vida. 

Per poder treballar els possibles acords d’aquesta proposta, nosaltres proposem fer 

una taula de diàleg. 

Hem de ser capaços de demostrar a la població, que a la política local no hi ha 

interessos personals ni partidistes, sinó que l’interès que ens mou és el bé comú. 

Si som capaços d’aparcar les diferències personals i pensem menys en les pròximes 

eleccions i més en les pròximes generacions, ens hem de poder posar d’acord. 

Som conscients que la voluntat del poble és aquesta, ens demanen que en aquest 

temps de crisi que patim, siguem més que mai capaços d’aparcar diferències i sumar. 

És un acord necessari per a Artés, per gaudir d’estabilitat i poder prendre decisions 

necessàries i gaudir dels beneficis d’un funcionament unitari. Sempre són millor 13 

parells de mans que 5. 

És una oportunitat que presentem avui, i no es pot desmerèixer, és una proposta feta 

amb bona intenció, que no pensa en altres objectius que el de complir amb la nostra 

obligació, la que ens va fer presentar-nos a l’Ajuntament, la de treballar per la nostra 

comunitat. 

La intenció d’avui no és tancar ara mateix un acord. Volem que aquesta proposta la 

valoreu en fred, per aquest motiu us demanem que no entrem a debatre-la 

precipitadament. Per nosaltres aquesta proposta representa molt, i no volem que sigui 

pressa a la lleugera. 

Creiem però, que és necessari que ens marquem un termini. Per aquest motiu, creiem 

que no hauria d’anar més enllà del proper mes.  



 

 

Per aquesta raó, i pel fet que estem segurs que aquesta proposta la prendreu en 

consideració, només volem fer dues observacions. 

- Si observem que no es pren seriosament la proposta, o és desestimada, entendrem 

que volen i ens demanen que fem d’oposició, i que rebutgen la participació de CiU a la 

governabilitat d’Artés. En aquest cas, que esperem que no es doni, no ens tocarà altra 

cosa que seguir treballant des de l’oposició, i ens haurem de plantejar si cal continuar 

participant dels grups de treball. 

- I la segona. Nosaltres amb aquesta proposta demanem un govern d’unitat, però 

també volem deixem clar que no defugirem responsabilitats, i si és necessari no 

rebutjaríem entrar amb un altre acord de govern, en el supòsit que algun grup 

desestimés la proposta. 

Per acabar, ho volem fer amb unes paraules de Lluís Cerarols, l’alcalde Calderí que fa 

escassament tres mesos pactava el govern d’unitat de Calders per fer front a l’actual 

situació de crisi. 

"Sempre he estat més partidari d'agrupar que de dividir, de dialogar, d'estar obert a 

altres raons, de cercar complementarietat. Ajuntant esforços és com els pobles i les 

nacions es fan grans. Agrupant la força de tots els regidors, sempre que siguem guiats 

per la bona fe, podem realitzar tasques més grans i justes". 

Amb la voluntat de poder arribar a un gran acord, emplacem l’alcalde Josep Candàliga 

a que convoqui la taula de diàleg per fer realitat aquesta proposta de govern d’unitat,  

no podem decebre el poble d’Artés. 

Moltes gràcies. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon al regidor en Roger Genescà Campí i 

manifesta que va ser escollit Alcalde el mes de maig en una situació d’última hora i 

amb el suport del Grup de Progrés Municipal i d’una part del Grup de la CUP i és cert 

que els resultats de les eleccions del 22 de maig van ser uns resultats molt complexos i 

difícils per a formar un govern. Va ser en aquell moment que els grups de GUA-AM i 

PM vam assumir la responsabilitat de governar Artés. 

En referència a les diferències personals, només dir que és cert que cadascú som com 

som i parlant de forma personal penso que tots hem comès errors i potser també 

encerts. Si parlem de diàleg vull dir-vos que sempre hi hem estat oberts i no hem fa res 

convocar una taula de diàleg, sempre que hi hagi la bona intenció de tots els grups i de 

tota la gent que hi ha representada a l’Ajuntament. Som tretze regidors i no hi ha 

d’haver cap problema per fer-ho. Tots tenim el nostre programa electoral però l’objectiu 

principal és treballar per Artés i per aquest motiu ja s’han obert grups de treball que 

tenen en compte l’oposició, al govern i a tota la ciutadania. Ara parlo com a Josep 

Candàliga i no com Alcalde, ara jo puc fer el primer pas però tota la resta també 

l’haurien de donar, evidentment cadascú està representat pels seus grups polítics i que 

són els grups els que han de parlar també. Entenc  que aquesta proposta és 

presentada de forma seriosa i, si cal, a partir de demà es pot començar a parlar i a 



 

 

treballar. Afegeix que pròximament convocarà una taula de diàleg i que estaria molt 

content d’arribar a un acord per tal de treballar tots plegats. 

• El regidor en Roger Genescà Campí agraeix la bona voluntat i diu que entén que tot i 

que personalment hi estigui d’acord ho vulgui comentar amb el seu grup ja que no 

esperaven cap tipus d’acord per avui mateix. Finalment manifesta que els agradaria 

poder arribar a una estabilitat i governabilitat pel poble. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que “atès a les diverses informacions 

que han sortit a la llum sobre els clientelismes existents dins l’ACM, on els mateixos 

dirigents facturaven feines que ells mateixos havien encarregat fer; tals com catàlegs 

de masies o cases rurals (amb greus errors i perjudicis segons alguns propietaris). 

Atès a què aquestes accions corresponen a una manera de fer i desfer egoista i 

personalista i veient que l’ACM encara no s’ha manifestat oficialment al respecte per 

desmentir o desmarcar-se dels seus antics dirigents per tal que donin explicacions 

sobre les greus informacions d’ús de diner públic per a benefici propi. 

Seguint els passos de la Generalitat de Catalunya, el grup municipal de la CUP 

demana que l’Ajuntament d’Artés no pagui la quota de l’ACM fins que no es demostri 

l’ús ètic d’aquest diner públic, doncs en cas contrari, estem davant d’un clar exemple de 

nul·la transparència democràtica. 

Per altra banda i tenint en compte que en el moment d’aprovar els pressupostos es va 

comentar que s’aniria valorant al llarg de l’any si feia falta o no tenir duplicitat de serveis 

ja que estem pagant a dues entitats que ofereixen els mateixos serveis, demanem que 

a part de posposar el pagament d’aquest any fins que existeixi transparència 

econòmica, valorem aquest fet tant greu de cara els pressupostos de l’any 2013. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que dins el pressupost d’aquest any ja es va 

contemplar aquesta partida i que, en aquest cas, l’obligació reconeguda no s’ha pagat. 

• El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que “després de la feina que ha anat 

fent el grup de teatre Nei els darrers temps amb una recollida de firmes i l’exposició de 

fotos durant la passada fira. 

Després de rebre la carta del grup de teatre Nei, d’escoltar la demanda feta pel grup de 

CIU en veu de Joan Babeli en anteriors plens, de veure el Botixou, i de veure la història 

que és el Casal artesenc. 

Després de veure que els passos seguits per l’ajuntament d’Artés fins al moment 

només han anat dirigits al tancament de l’edifici i no pas a la reobertura de l’activitat. 

Després de veure que la sala 2 de gener no és útil ni pràctica per a fer teatre. 

Després de veure que es vol realitzar un cicle de teatre a la sala dos de gener i que per 

tant es vol incentivar l’afició al teatre. 

Després de llegir la instància entrada pel Grup de Teatre Nei on sol·licita als partits 

polítics que prenguem part activa i que treballem conjuntament amb les entitats. 

Per tots aquests motius preguem als diferents grups municipals començar a treballar ja 

conjuntament per a resoldre definitivament el tema del Casal artesenc.  



 

 

Demanem doncs posar data i poder utilitzar la sala de plens per a una reunió oberta a 

totes les entitats i els ciutadans que a títol individual estiguin interessats i partits polítics 

per marcar les línies d’actuació que es volen i es poden seguir des d’Artés. 

Per anar avançant proposem també que la data sigui el proper 30 de març i així 

comencem a concretar fins a on volem arribar per a recuperar el Casal Artesenc com a 

espai d’utilització municipal. 

Fer també difusió pública d’aquest fet i posar en aquesta reunió tot el que es coneix per 

part dels diferents ajuntaments que han anat treballant lleument el tema al llarg dels 

anys i panys que fa que es parla del mateix, mes que res perquè és un fet que fa 

esgotar les forces a la gent que realment forma part de la història viva d’aquest casal 

artesenc.” 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix dues coses: La primera fa referència a 

l’estat de la situació en què ens trobem actualment però aclareix també que ha parlat 

amb el grup de teatre NEI i els ha explicat la comunicació que es va fer al Bisbat de Vic. 

Se’ls va donar trenta dies hàbils des de la recepció de l’escrit on se’ls demanava el 

tipus d’activitat i se’ls demanava la corresponent llicència. És un procés iniciat des de 

l’Ajuntament i que per Llei s’havia de fer. Per aquest motiu, els serveis jurídics de 

l’Ajuntament ens van dir que s’havia de fer. En el supòsit que no hi hagi resposta, jo 

com Alcalde hauré de fer un Decret de tancament del Casal.  

En segon lloc i ja n’hem parlat amb tots els grups, com que caldrà parlar amb el Bisbat, 

hem de saber què vol el poble d’Artés del Casal. El dia 30 de març podem començar a 

treballar sobre què volem del Casal però tenint sempre en compte que el propietari és 

el Bisbat i que ens han de dir què volen fer. 

També caldria valorar el fet que, atès que la junta del Casal que hi havia fins ara s’ha 

disolt, caldria obrir la possibilitat de formar una nova junta a tot el poble. 

Per aquests motius, us demano que, abans de fer la reunió que proposeu pel dia 30 de 

març, esperem que tinguem noticies d’ells, seiem i us expliquem com està aquest tema. 

• El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que aquesta feina ja fa vint o trenta anys 

que s’està fent, i fa vuit anys que també es va fer. Caldria intentar solucionar aquest 

tema que es va allargant innecessàriament. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que com a cessió només hi podrien invertir 

particulars i no l’administració. Afegeix que ja va dir al grup de teatre que era un 

assumpte que segurament no es podria resoldre aquesta legislatura, tot i que ens 

agradaria poder-ho fer. 

• El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que el dia 30 es podrien visualitzar totes les 

opcions que hi ha. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que en tot cas el dia 30 ell pot explicar tot 

el que s’ha fet fins aquest moment, tot i que no es disposarà de suficient informació. 

Demana als altres grups com ho veuren. 



 

 

• El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que si s’ha d’explicar alguna informació 

substancial sí, però que si no, no cal. 

• L’Alcalde proposa que si hi ha d’haver alguna reunió amb el Bisbat hi podria haver un 

representant de cada grup, però que primer cal tenir clars els objectius. Finalment 

l’Alcalde fixa el dia trenta per fer una reunió a les 7 de la tarda per intentar de trobar 

solucions a la situació actual del Casal. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


