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ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRA DA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 16 DE FEBRER DE 2012 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia setze de febrer 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.  
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 DEL PAES 
 

Vist el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi d’Artés, redactat per l’Oficina tècnica 

del canvi climàtic i sostenibilitat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i trobat 

conforme, el Ple, per unanimitat, acorda:  

Primer.-  Aprovar inicialment el projecte PAES, redactat per l’Oficina tècnica del canvi climàtic i 

sostenibilitat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

Segon.-  Exposar-lo al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província, Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya  i tauler d'anuncis de la Corporació, pel termini de trenta 

dies, per a la presentació de reclamacions i/o suggeriments que seran resoltes per la 

Corporació, en el supòsit de no presentar-se reclamacions  l’aprovació esdevindrà definitiva. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que porten a aprovació aquest treball 
realitzat per l’empresa GAIA. Explica que aquest treball marca moltes línies i moltes 
actuacions de millora dins el municipi d’Artés. Aquest Pla, diu, va començar en 
l’anterior legislatura amb el regidor de medi ambient en Josep M. Camprubí i que hem 
acabat en aquesta legislatura. Ja es va fer una presentació a tots els grups i vam tenir 
un temps per fer esmenes i tot i que aquestes esmenes s’han contemplat, encara 
queda molta feina per fer i també hi ha alguns temes dels quals potser no vam saber 
transmetre bé la informació. Hi ha uns quants anys per anar-lo treballant i per tot això 
us demanaria el vot favorable. 



• El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que des de la CUP entenem les 
energies renovables com a una necessitat i una oportunitat d’evolucionar com a 
societat. De fet apostar per les energies renovables i pel foment de l’estalvi energètic 
ha de ser una aposta política i de societat per a seguir avançant i en el fons per sort o 
per desgràcia en aquest sentit poder haurem d’agrair a la crisi econòmica que 
definitivament algú aposti per aquestes polítiques. Per sort allò que molts polítics no 
s’han atrevit a fer per convicció ho hauran de fer per qüestions econòmiques. 
Sigui pels motius que sigui, treballar en la direcció de les energies renovables i de 
l’estalvi energètic ens fan evolucionar i no ens hem d’arronsar a l’hora de prendre 
decisions valentes per arriscades que siguin que en portin en aquesta direcció com a 
municipi. Artés no serà ara per ara capdavanter de res en aquest sentit, però cal que 
no en quedem exclosos i apostem per la recollida selectiva porta a porta, per renovar la 
instal·lació d’una il·luminació més eficient i tecnològicament més sostenible, per les 
energies renovables a l’hora d’escalfar els edificis municipals, pel transport a peu, en 
bici, col·lectiu,...etc i per moltes d’aquestes coses que en principi poder econòmicament 
són més cares, però que a la llarga ens milloren com a societat. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, després de la intervenció de la CUP, vol 
comentar que en algunes de les coses que ell ha esmentat, com pot ser la recollida 
selectiva porta a porta, ja s’hi ha començat a treballar, ja s’ha demanat al tècnic de 
Diputació que vingués a informar-nos, per veure com es pot portar a terme al nostre 
municipi. Afegeix que pel que fa al tema dels enllumenats s’està treballant en diferents 
projectes. Referent al tema d’energies renovables comenta que acaben de veure les 
plaques solars que tenen a Cal Sitjes i és un tema en el qual s’hi està treballant dia a 
dia així com en la millora de l’energia. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 
 
 
APROVACIÓ PROPOSTA CUP SOBRE EL DRET A L’HABITATGE 
 
Seguidament, el regidor en Ramon Fornell i Alsina dóna lectura a la següent proposta: 
“La situació de crisi econòmica va començar per l’esclat de la bombolla immobiliària per passar 
a instal·lar-se a quasi tots els àmbits de la vida econòmica i social. Abans de 2008 els bancs 
finançaven fins al 100% de la compra de vivendes, sense mirar gaire la capacitat econòmica 
real i amb projecció de futur de les famílies per retornar les hipoteques. Els mateixos bancs 
taxaven el valor dels immobles ben a l’alça, en base a paràmetres purament especulatius i 
basats amb l’espiral inflacionista del sector, molt per sobre del cost real. Les condicions eren 
tals, que molta gent amb necessitat d’habitatge va veure l’ocasió de satisfer aquest dret 
fonamental de la persona: el dret d’accés a l’habitatge. Ocasió que oferia en la compra de 
l’habitatge majors facilitats i més baix cost que en el seu lloguer. 
Punxada la bombolla, el marc legal que acompanya el tràgic procés de correcció d’aquesta 
situació fictícia deixa a desenes de milers de ciutadans desemparats i perseguits per la llei. És 
un marc legal que ignora les causes, els impulsors i els creadors de la bombolla primer i de la 
crisi després i que culpabilitza, quasi en exclusiva, l’insolvent família que serà desnonada de tot 
el mal. Amb el marc legal actual, a la família que no pot seguir pagant els terminis de la 
hipoteca, se li reclama l’immoble i, si aquest no és venut exitosament al mercat, se li reclama 
igualment continuar pagant el deute. Situació aquesta que porta a moltes famílies a ser 
desnonades de la seva llar i obligades a seguir pagant la hipoteca de l’immoble que ja no 
tenen. 
Segons dades del Consell General del poder Judicial, a octubre de 2011, 160.000 famílies es 
trobaven immerses en processos d’execució hipotecària a l'estat Espanyol, dels quals molts 
d'ells corresponen a Catalunya. La gran majoria d’aquests processos acaben amb 
desnonament (segons dades de l'Observatori DESC, l'any 2010 es van produir a Catalunya 
més de 17 desnonaments cada dia), i molts responen a primera i única vivenda familiar de 
l’hipotecat, o fins i tot de l’avalista. Els processos d’execució hipotecària posen més que mai al 
descobert el flagrant incompliment de diverses disposicions recollides a la Constitució 



Espanyola o al Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Social i Culturals, del qual Espanya 
n’és estat signatari. En concret, queden pràcticament ignorats articles de la Constitució com 
l’art. 24 sobre tutela judicial efectiva, l’art. 14 sobre igualtat, l’art. 9.3 sobre interdicció de 
l’arbitrarietat dels poders públics o evidentment l’art. 47 sobre l’habitatge digne i adequat. 
La solució de fons a la dramàtica situació generada per uns mercats immobiliaris i financers 
irresponsables, en un marc legal irresponsable, no és a les mans dels ajuntaments. Tampoc és 
a l’abast d’una actuació immediata resoldre amb recursos i disposicions públiques el dret de les 
persones a un habitatge digne. Cal que sigui un objectiu polític de primer grau, però no resoldrà 
la immediatesa dels drames quotidians que vivim avui en dia. No obstant això, algunes 
mesures de seguiment, assessorament i suport contra els desnonaments, en base al deure i la 
responsabilitat que haurien d’exercir les institucions públiques en la garantia efectiva del dret a 
un habitatge digne, poden ser impulsades des de l’Ajuntament. 
Més enllà del marc normatiu estatal, pot estar a les mans dels ajuntaments desenvolupar 
iniciatives creatives per fer front als desnonaments com ja s’està fent en altre municipis, ja 
siguin de Catalunya, l’Estat espanyol o d’altres estats del nostre entorn europeu. Així per 
exemple, la Taula d’Emergència Social impulsada per l’Ajuntament de Barcelona; la treva 
hivernal francesa que impedeix fer desnonaments en els mesos més freds (entre novembre i 
març); l’ordenança d’alguns municipis francesos com el de Bobigny, que impedeix fer cap 
desnonament per motius econòmics i obliga als privats a acudir a una comissió municipal de 
mediació que busqui solucions alternatives al desnonament; o l’ordenança d'un districte de la 
ciutat de Roma que preveu l’expropiació de l’us-de-fruït de pisos buits per a reallotjar famílies 
desnonades durant cinc anys en règim de lloguer social. 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Habilitar un servei de seguiment, a tall d’observatori, de la situació global de l’habitatge 
i concretament dels processos d’execució hipotecària i de desnonaments a Artés, amb la 
finalitat de visibilitzar una realitat sovint oculta. 
Segon.  Elaboració d'una diagnosi sobre la situació de l'habitatge a Artés. La qual analitzi, entre 
altres qüestions, la detecció d'utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges, les quals, 
segons la llei 18/2007, del dret a l'habitatge, són: la desocupació permanent, la sobreocupació i 
l'infrahabitatge.  
Tercer.  En concret, respecte la desocupació permanent d'habitatges, elaborar un cens de pisos 
buits al municipi. A aquest efecte sol·licitar a les entitats financeres els habitatges de la seva 
propietat en aquesta situació, per a continuació estudiar mesures que forcin la seva posada 
immediata en lloguer social assequible, des d’una recàrrega de l’IBI fins a l’expropiació 
temporal del seu us. 
Quart.  Oferir a les famílies en procés de desnonament que ho sol·licitin, assessorament i funció 
de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret 
a l’habitatge a les esmentades famílies o persones. 
Cinquè.  Coordinar el servei  amb el servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya i amb les 
organitzacions socials, jurídiques i institucionals que actualment es  dediquen a fer aquest 
seguiment i suport, com l’Observatori DESC, la Plataforma  d’Afectats per la Hipoteca, 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i  Assegurances de Catalunya (ADICAE Catalunya) i 
altres. 
Sisè.  Donar suport a la proposta de modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil i de la  Llei 
Hipotecària impulsades al Congrés dels Diputats, on es troba actualment  aparcada en situació 
d’estudi després d’haver estat discutida en la sessió de  la Comisión de Vivienda del 16 de juny 
de 2010. Aquesta modificació permetria a les famílies afectades liquidar el  deute amb l’entrega 
de l’habitatge i poder començar de zero, sense haver  d’arrossegar un deute de per vida.  
Setè. Sol·licitar al Congrés de Diputats la modificació del RDL 2/2004, de les hisendes locals, 
per així introduir l’exempció de l’impost municipal de plusvàlua per a les persones afectades 
que pateixen la pèrdua del seu habitatge en subhasta i per aquelles que aconsegueixin la dació 
de l’habitatge en pagament del deute. Alhora estudiar les mesures adients per fer efectiva 
aquesta exempció el més aviat possible. 



Vuitè. Estudiar iniciatives municipals innovadores per fer front als desnonaments per motius 
econòmics, com ja s’està produint a d’altres municipis. 
Novè . Fer arribar aquests acords a la Comisión de la Vivienda del Congrés de Diputats,  a la 
Mesa del Parlament de  Catalunya i a la Plataforma  d’Afectats per la Hipoteca. 
 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que en els primers punts de la 
Moció, on es parla de fer un estudi sobre l’habitatge, ja es va comentar a la Comissió 
informativa que ja s’ha fet l’encàrrec de l’estudi a una empresa i s’hi està treballant des 
de fa un mes aproximadament. Afegeix que la regidora de benestar social, en l’últim 
Ple, ja va comentar que no hi havia constància de cap desnonament a Artés. Aquesta 
informació me l’ha corroborat avui la treballadora social. M’ha comentat que alguna 
persona li havia comentat algun problema amb l’habitatge però que en cap cas li havia 
comentat res de desnonament. S’ha recollit informació de la proposta presentada per la 
CUP sobre l’OFIDEUTE i també s’ha parlat d’aquest tema amb la treballadora social i 
ella mateixa ens ha comentat que ja disposen d’aquesta documentació i que si es dóna 
el cas indicarà als afectats els passos que s’han de realitzar. Pel que fa al tema de fer 
de mitjancer entre les entitats bancàries i els clients que puguin trobar-se en un 
possible cas de desnonament es derivarà als serveis socials i l’Alcaldia. Els altres 
temes es poden treballar en un futur i pel que fa al tema de la demanda al Congrés dels 
diputats creiem que s’ha de fer perquè és molt injust que amb la donació de la casa o el 
pis no sigui suficient per tancar el deute. Per tots aquests motius diu que el seu vot serà 
favorable. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina exposa que el fet que no es tingui el coneixement 
de cap cas de desnonament no vol dir que no hi hagi cap cas. El seu grup és del parer 
que cal donar informació d’aquest servei per a tots aquells que els pugui fer falta. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que hi ha molta gent que actualment 
tenen problemes i que demanen ajuda als Serveis socials i fins i tot acudeixen a 
l’Alcaldia però fins aquest moment no ha tingut cap cas de desnonament. 

• El regidor en Manel Parreño i Jiménez manifesta que des del grup de CIU estan 
d’acord amb la majoria de clàusules, tot i que en el 3r punt hi ha un problema i que és 
alhora de sol·licitar el cens i estudiar mesures que forcin: creiem que caldria canviar 
aquesta paraula per “estimular” perquè des de l’administració sempre es penalitza i en 
canvi es podria fer una rebaixa de l’IBI i no penalitzar. També demana canviar la 
paraula recàrrega per rebaixa. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina explica que no hi veu cap problema en canviar la 
paraula “forcin” a l’apartat tercer de la proposta i utilitzar el verb “estimular”, així 
quedaria substituït per “estimulin”. 

• Seguidament la Secretària fa un incís i recorda a tots els regidors que les mesures que 
s’adoptin han d’estar sempre dins la legalitat vigent. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 
 
 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REG ULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER LA PUBLICACIÓ D’ANUNCIS PARTICULARS EN E L PROGRAMA DE LA 
FIRA I LA FESTA MAJOR 
 
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. 22, 
reguladora del preu públic per la publicació d’anuncis particulars en el programa de la Fira i la 
Festa Major i del Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda que proposen el 
següent: 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 22, reguladora del 
preu públic per la publicació d’anuncis particulars en el programa de la Fira i la Festa Major, el 
contingut de la qual és el següent: 



Anuncis a dues tintes i línia mitja pàgina: 133,06 euros 
Anuncis a color i línia mitja pàgina: 167,23 euros 
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. 22 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 Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 
 
 
SUPRESSIÓ DEL REGISTRE D’UNIONS CIVILS 

 
Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la  Comissió de Serveis a les 
persones que diu el següent: 

 
ANTECEDENTS 
La Llei 25/2010, de 29 de juliol, que aprova el Llibre Segon (Persona i Família)  del Codi Civil 
de Catalunya, deroga expressament la Llei 9/1998 d’unions estables de parella, la convivència 
estable de parella es regula ara en els articles 234.1 i següents de la Llei 25/2010. 
A Catalunya no s’exigeix que la convivència estable en parella s’hagi d’inscriure en cap 
registre, la unió estable no formalitzada en escriptura pública  es pot acreditar per la 
convivència durant un temps de 2 anys ininterromputs o si durant la convivència es té un fill 
comú.  
En conseqüència, per la directa aplicació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol,  en relació amb les 
circumstàncies concurrents en la parella establertes a l’article 234.1 d’aquesta llei ja hauria de 
considerar-se l’existència de la parella estable. 
De conformitat amb l’informe de Secretaria, la Comissió informativa de serveis a la persones 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
Primer .- Suprimir el Registre Municipal d’Unions Civils d’Artés i en conseqüència deixar sense 
efecte l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia 24 de gener de 2000. 
Segon .- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis municipal 
i a la pàgina web www.artes.cat. 
 

• El regidor en Joan Babeli Shawa manifesta que, atès que no disposavem del reglament 
si no només d’unes dades d’arxiu, a nivell de registre de padró queda suficient 
documentades les unions civils. També hem vist que molts ajuntaments han suprimit el 
registre i per tant votarem també a favor de la supressió d’aquest registre. 

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, 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, na Judith Saus Moreno. 
Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 

 
 
APROVACIÓ PROPOSTA CUP PER A LA CREACIÓ DEL BANC D’ AJUDES TÈCNIQUES 
 
Seguidament, el regidor n’Ernest Clotet i Berenguer dóna lectura a la següent proposta: 



Tenint en compte la difícil situació econòmica que pateixen un gran gruix de famílies 
artesenques, i en particulars certs sectors amb més risc d’exclusió social com poden ser les 
famílies immigrants o les persones de la tercera edat, és important enfortir els llaços solidaris 
de la societat. Una manera de fer-ho és facilitar l’intercanvi de material que ja no és necessita ni 
s’utilitza. D’aquesta manera no només es promou la solidaritat veïnal sinó que es redueix el 
consumisme i per tant es redueix el impacte mediambiental. Una manera de facilitar aquest 
intercanvi de material és mitjançant la creació d’un Banc d’Ajudes Tècniques . 

El Banc d’Ajudes Tècniques  és un espai on es disposa de material d’ajudes ortopèdiques per 
a la cessió temporal als usuaris que ho precisin. El serveis s'adreça a les persones amb 
limitacions funcionals i a aquelles persones que vulguin fer alguna donació. El Banc té com 
a objectiu potenciar l’autonomia personal i afavorir la integració social de les persones amb 
discapacitat o amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.  

Quan es precisa algun tipus de material ortopèdic, el metge de capçalera fa la derivació a 
l’hospital de referència perquè l’especialista prescrigui el tipus d’ajuda tècnica més convenient 
segons les necessitats de la persona. Això comporta que el procés no sigui immediat, per tant, 
el banc d’ajudes tècniques pot aportar una agilització del procés millorant la qualitat de vida de 
la persona que ho requereixi. També és un gran avantatge per les persones amb pocs recursos 
econòmics que no poden permetre’s la compra del material prescrit i les que necessiten utilitzar 
una ajuda tècnica a curt termini o puntualment. 
El Banc d’Ajuts Tècnics accepta en dipòsit tot tipus de material ortopèdic, com ara llits 
articulats, grues elèctriques, cadires de rodes, aparells per pujar i baixar, caminadors, 
matalassos antiescares, baranes, gandules per a la banyera, alçadors per al bany o crosses, 
entre d’altres. 
Les famílies que cedeixen el material no reben res a canvi i d'altra banda la família a la qual se 
l’hi presta el material no ha de pagar cap tipus de lloguer, només es pot plantejar demanar un 
dipòsit. 
L’únic requisit és que es cuidi el material per a què una vegada ells ja no ho necessitin es pugui 
donar en préstec a una tercera família, i així successivament fins que el material s'espatlli. 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.  Crear un Banc d’Ajudes Tècniques al municipi d’Artés. 
Segon. Crear conjuntament amb els tècnics de benestar social un reglament de gestió per al 
bon funcionament del Banc d’Ajudes Tècniques d’Artés. 
Tercer. Realitzar una campanya informativa del nou servei municipal, realitzar una recollida del 
material i una posterior base de dades sobre el material recollit i de que disposarà el Banc. 
Quart.  Adequar si és necessari un espai municipal per a l’emmagatzemament del material del 
Banc. 
 

• La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa manifesta que des la regidoria de benestar 
social es crearà un grup de treball per tal de canalitzar aquest tema  i decidir com es 
pot portar a terme i si es pot fer amb voluntariat. 

• El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que portar aquest tema endavant amb només 
voluntariat no serà suficient. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que en el moment actual no es pot 
contractar personal nou per cobrir aquest servei i per aquest motiu s’intentarà parlar 
amb tots els grups i amb els criteris dels nostres tècnics de benestar social i fins i tot es 
parlarà amb llocs on ja s’està fent aquesta tasca com poden ser les residències d’avis. 
Llavors es farà una posada en comú de totes les parts implicades i s’intentarà que la 
gestió final es faci amb voluntariat. 

• El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer afegeix que s’ha informat a les residències de la 
Moció i se’ls ha dit que se les trucarà des de l’Ajuntament. 

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



 
APROVACIÓ PROPOSTA CUP PER A LA CREACIÓ DEL BANC MU NICIPAL D’ARTICLES 
NEONATALS I INFANTILS 
 
Seguidament, el regidor n’Ernest Clotet i Berenguer passa a llegir la proposta que diu: 
Tenint en compte la difícil situació econòmica que pateixen un gran gruix de famílies 
artesenques, i en particulars certs sectors amb més risc d’exclusió social com poden ser les 
famílies immigrants o les persones de la tercera edat, és important enfortir els llaços solidaris 
de la societat. Una manera de fer-ho és facilitar l’intercanvi de material que ja no es necessita ni 
s’utilitza. D’aquesta manera no només es promou la solidaritat veïnal sinó que es redueix el 
consumisme i per tant es redueix l’impacte mediambiental. Una manera de facilitar aquest 
intercanvi de material és mitjançant la creació d’un Banc Municipal d’Articles Neonatals i 
Infantils.  
El Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils és un espai on es disposa de material de 
puericultura de segona mà: bressols, cotxets, moisès, material de cuina, etc. Té com a finalitat 
generar un banc municipal d’accessoris neonatals i infantils, destinat a famílies amb pocs 
recursos econòmics i amb nadons a càrrec.  
Les famílies que cedeixen el material no reben res a canvi i d'altra banda la família a la qual se 
l’hi presta el material no ha de pagar cap tipus de lloguer, només es pot plantejar demanar un 
dipòsit.  
L’únic requisit és que es cuidi el material per a què una vegada ells ja no ho necessitin es pugui 
donar en préstec a una tercera família, i així successivament fins que el material s'espatlli.  
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords: 
Primer . Crear un Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils. 
Segon . Crear conjuntament amb els tècnics de benestar social un reglament de gestió per al 
bon funcionament del Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils. 
Tercer . Realitzar una campanya informativa del nou servei municipal, realitzar una recollida del 
material i una posterior base de dades sobre el material recollit  que disposarà el Banc. 
Quart.  Adequar si és necessari un espai municipal per a l’emmagatzemament del material del 
Banc. 
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 
 
 
APROVACIÓ PROPOSTA CUP PER DENUNCIAR LES DARRERES M ESURES 
D’AUSTERITAT DEL GOVERN ESPANYOL, CONTRA DRETS SOCI ALS I LABORALS 
BÀSICS 
 
Seguidament la regidora na Judith Saus i Moreno dóna lectura a la següent proposta: 
 
“El darrer 30 de desembre de 2011 el nou Executiu espanyol, amb majoria absoluta del Partit 
Popular, va fer públiques un seguit de mesures econòmiques que sota la pàtina de polítiques 
d'austeritat, precaritzen les condicions laborals i vitals de totes les persones treballadores, 
essent un clar atac a les classes treballadores de tots els territoris de l'Estat espanyol, i per tant 
dels nostres conciutadans que ací representem.  
Mesures com: 
L'increment en mitja hora diària de la jornada laboral dels i les treballadores de l'àmbit públic. 
La reducció fins al 0% de la taxa de reposició de treballadors i treballadores al sector públic. 
La congelació del salari dels funcionaris per a l’any 2012, o 
La congelació del Salari Mínim Interprofessional per a l'any 2012 en els 641,4€ vigents durant 
el 2011 (més de 400€ per sota ja de les promeses del govern espanyol) 
 
Aquestes mesures són una mostra més que les persones treballadores de la nostra vila 
acabaran pagant una crisi sistèmica que no han provocat, per tot això es  
  
PROPOSA 



 
Primer. L'Ajuntament d’Artés, reunit en sessió plenària, insta al Govern espanyol a derogar 
aquestes mesures econòmiques i l'emplaça a efectuar polítiques socials que aporten estabilitat 
i benestar per al conjunt dels i les ciutadanes del nostre poble, dels Països Catalans, i tot l'Estat 
espanyol. 
Segon . L'Ajuntament d’Artés, reunit en sessió plenària, emplaça al Govern de la Generalitat de 
Catalunya / Generalitat Valenciana / Govern Balear a que doni suport als ciutadans i a les 
ciutadanes de Catalunya / País Valencià / Illes, rebutjant totalment les polítiques econòmiques i 
laborals que retallen l'Estat del Benestar.”   
 
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, queda aprovada per majoria l’anterior 
proposta. 
 
 
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.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

• El regidor en Joan Babeli Shawa exposa que, segons el grup de CIU, l’horari del 
transport públic a la nostra població és insuficient. Sobretot a primera hora del matí i a 
última hora de la nit. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que fa pocs dies hi va haver 
modificacions en aquest sentit des del departament de territori i sostenibilitat, 
principalment pel que fa a les línies que van de Prats a Barcelona. Afegeix que miraran 
de quins horaris s’està parlant i si es possible demanar algunes ampliacions. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que en la legislatura passada va 
portar el tema del transport des del Consell Comarcal del Bages i que en aquells 
moments ja hi va haver alguna demanda pel que feia a la franja nocturna, però que 
només es tractava d’una o dues persones. Altres pobles també van demanar que 
s’avancés l’hora d’iniciar el servei al matí per tal que els escolars poguessin arribar als 
seus centres a l’hora. Es va combinar amb l’empresa de transports i es va coordinar 
amb el departament i es va poder solucionar. Si ara es demanen més autobusos s’ha 
de basar en una petició ben raonada perquè fa tres anys el servei ja es va ampliar molt. 
El que sí que es va oferir però que no va semblar interessar massa, durant la 
legislatura passada, va ser un autobús al vespre per recollir els alumnes que sortien 
dels centres. El que sí que es cert és que ens queda despenjada l’última hora del dia. 

• El regidor en Joan Babeli Shawa recorda que s’està parlant d’un servei públic i per tant 
hi hauria més servei nocturn, potser s’ha millorat la freqüència en els últims temps però 
encara cal una millor prestació d’aquest servei. 



• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que quan es parla de buscar alternatives 
no es pensa només en posar més transport públic a aquestes hores, sinó que es 
podrien comptar cotxes o fer servir altres opcions com les que s’expliquen a la pàgina 
web del Consell comarcal del Bages. 

• El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana com està el tema de les subvencions de 
l’any anterior. 

• El regidor n’Odonell Santos i Ventura explica que la intenció és que durant l’exercici 
2012 s’aprovi la convocatòria per al 2011 i per al 2012. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros exposa que la primera convocatòria que 
s’aprovarà serà la del 2012, i que ja es va dir quan es va parlar dels pressupostos que 
la convocatòria del 2011 dependria del tancament de l’exercici 2011 i són del parer que 
això no serà fins a finals de març. El que si que està previst és que en el pròxim Ple de 
març surtin les subvencions del 2012 i que quan ja estigui l’exercici 2011 tancat pugui 
sortir la convocatòria de subvencions del 2011. 

• El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que es tracta d’un procés llarg i que a finals 
de març encara no s’haurà acabat de fer el buidatge de la demanda i segurament 
s’arribarà a finals de maig. Després faltarà fer la valoració i s’acabarà cobrant a finals 
d’any. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros recorda que si l’Ajuntament no disposa de 
liquiditat tampoc es podran fer efectives les subvencions i també cal saber de quin 
romanent es disposarà. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que també es poden trobar que hagin de 
prioritzar aquelles entitats que ho necessitin més i que es mirarà de convocar les 
subvencions pel pròxim mes de març. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup vol saber com està el procés 
d’establir la fibra òptica a Artés. Si està previst contractar alguna empresa per tal que 
s’encarregui del subministrament de la línia i quin calendari està previst perquè les 
empreses puguin començar a operar amb fibra òptica. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que fa una setmana que es va reunir 
amb l’Associació d’empresaris per explicar-los el tema de les diverses possibilitats del 
tema de la fibra òptica i de com explotar-la: Una és que el mateix Ajuntament faci 
d’operador i gestioni la xarxa, l’altre és fer un concurs públic perquè es presentin 
diversos operadors i un altre podria ser cedir-lo a Xarxa Oberta de Catalunya i que 
aquesta ho cedís a qualsevol operador del nostre país. Un cop decidit això l’operador 
contactarà amb les empreses. Després de parlar-ho amb els empresaris, sembla que la 
millor opció és Xarxa Oberta de Catalunya. Ara estem esperant que aquesta ens faci 
una proposta de conveni per un any per tal de veure com funcionaria. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa que si ho fa Xarxa Oberta de Catalunya 
significarà que no només hi operaria un únic operador. D’aquesta manera els operaris 
poden triar l’empresa. Pel què fa a dates, creiem que abans de l’estiu estarà en 
funcionament. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros és del parer que al març ja s’hauran fet les 
gestions necessàries amb Xarxa Oberta de Catalunya i llavors ja només faltarà que els 
operadors es posin d’acord amb els empresaris. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí demana com està la segona fase de la fibra 
òptica. Recorda que hi havia alguns carrers que en la primera fase no es van 
contemplar. Demana si s’està pendent de tirar-ho endavant, de contractar alguna 
empresa. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que en principi s’ha atorgat a la 
mateixa empresa, però només la part que ja hi havia prevista des d’un començament. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que s’intentarà connectar el poble amb 
la xarxa, mirar de poder arribar al poble ja que ho tenim al carrer Manresa, 
concretament a l’alçada de la rotonda. Des d’aquí es mirarà d’acabar d’arribar al 



passeig i comptant amb la implicació de Xarxa Oberta fer-la arribar a l’Ajuntament i als 
ens locals. 

• El regidor en Roger Genescà i Campi demana si s’ha arribat a algun acord amb els 
empresaris per impulsar el Polígon, si s’ha arribat a algun compromís. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros aclareix que només es va parlar de fibra 
òptica i que queda pendent trobar-se amb l’associació d’empresaris per veure quines 
propostes presenten i mirar que es pot aportar des de l’Ajuntament. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí demana si està previst fer alguna cosa amb les 
voreres del polígon. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que s’hi ha treballat en la part 
d’herba i neteja i que s’hi anirà fent un manteniment. Recorda que la realització de les 
voreres ha d’anar a càrrec del propietari i no de l’Ajuntament. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí, respecte el Museu d’Artés, demana si hi ha un 
horari d’obertura al públic i si està previst de marcar-ne un. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que en principi no hi ha previst que hi 
hagi un horari d’obertura, afegeix que estan pendents d’estudiar un projecte presentat i 
mirar a veure què es fa amb el museu i poder-lo vincular a tot el tema turístic de la vila. 
La intenció es reorganitzar el seu fons i per aquest motiu es farà un grup de treball al 
qual ja us convidarem. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí demana si s’han marcat una data concreta per 
posar en funcionament aquest projecte. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que s’ha marcat com a data prevista 
la festa de la Verema d’Artés. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí demana si a partir d’aquesta data es marcarà un 
dia periòdic d’obertura. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que això encara no se sap, però que 
s’intentarà treballant des del tema del voluntariat. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí, respecte el tema de la TVArtés, demana quins 
són els passos que esta fent l’equip de govern per tal que es pugui emetre legalment. 

• La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que estan pendents d’una reunió amb 
la TDT, ja que se’ls va anul·lar i els han tornat convocar pel 5 de març. A partir d’aquí i 
tal com es va quedar en l’última reunió amb TVArtés es mirarà què es pot fer, ja es va 
dir que es miraria què es feia a nivell comarcal. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana com estan les obres del carrer 
Fussimanya i les de la plaça Padró. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, pel que fa a les obres de la plaça Padró, diu que 
falta parlar amb el director d’INCASÒL per veure quan es podran tirar endavant. El 
projecte ja està presentat i la intenció es demanar a l’INCASÒL si està previst adjudicar 
l’obra aquest any. 

• El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana si ja s’ha parlat amb l’Ajuntament de 
Sallent de la rotonda de l’Eix transversal. 

• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que ja n’ha parlat amb l’Alcalde de 
Sallent però que fins que no s’acabi l’obra no es pot fer res. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que potser caldria preveure de deixar 
passats els tubs d’aigua i llum. 

• La regidora na Judith Saus i Moreno demana si els grups polítics podrien rebre 
informació del registre digitalitzat com es fa en altres municipis. 

• La Secretària aclareix que ja hi ha accés al registre de documents però no via 
informàtica. De totes maneres ja estudiarà aquest tema. 

• El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el diumenge van visitar alguns edificis 
municipals i demanen si podrien disposar d’un llistat de tots els béns propietats de 
l’Ajuntament. 

• El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana com està el tema del Casal artesenc. 



• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que, en principi, la setmana passada 
havia de venir el representant de Vic però finalment no va poder ser. Demà està previst 
passar un document pel tema del teatre i se’ls requerirà la legalització de l’activitat.  

• El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si es pot fer servir el Casal. 
• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que no, que el Casal no es pot fer servir 

i que ja s’ha comunicat verbalment, a partir d’aquí es començarà un procés per parlar-
ne. 

• El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si hi h algun projecte. 
• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica la responsabilitat que representa per ell i 

l’Ajuntament la situació actual. S’ha de veure què es pot fer. 
• El regidor en Roger Genescà i Campí creu que aquesta decisió que s’ha pres és prou 

important com perquè es comentés a la resta de grups polítics. 
• L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que abans d’acabar l’any ja es va 

demanar quines activitats es feien al Casal i també es va parlar amb el responsable de 
les instal·lacions i les entitats. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí insisteix en que creu que s’hauria d’haver 
comunicat a la resta de grups. 

• La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa diu que en el darrer Ple se’ls va demanar 
com anava el Consell d’Infants. Ara informa  que l’Educadora social ja ha fet els 
primers contactes amb els nous consellers i que la cloenda de l’anterior consell està 
prevista pel pròxim dijous, 23 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala de Plens i 
aprofita per convidar a l’acte a tots els assistents. 

 
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. 


