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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE GENER DE 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia dinou de gener 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. 

 

ADHESSIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA I APROVACIÓ 

D’ESTATUTS 

 

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

PROPOSTA  

 

 



 

 

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència del 

dia 14 de desembre de 2011 i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, l’Alcalde proposa al 

Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 

14 de desembre de 2011. 

Segon.- Aprovar els  Estatuts que regulen l’Associació. 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 

precedents acords. 

Quart.- Delegar en l’Alcalde senyor Josep Candàliga Freixa per representar aquest Ajuntament 

davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 

Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.  

 

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

Moreno, en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, 

en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa. S’abstenen: na M. Àngels Crusellas 

Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat d’11 vots afirmatius i 2 abstencions, i per tant amb el vot favorable de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’aprova l’anterior proposta. 

 

APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA 2012 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta per a l’aprovació del pressupost municipal 2012 i 

la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Artés: 

 

Format el pressupost general d’ aquest Ajuntament corresponent al’ exercici 2012, així com 

també les seves bases d’ execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de 

treball, de conformitat amb l’ establert en els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei d’ 

Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’ article 18 del 

Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 

39/88. 

Es proposa al Ple l’ adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal del 2012, juntament amb la plantilla del 

personal al servei de la Corporació, de la forma que es dirà tot seguit: 

Detall que se cita: 

Cap. Denominació             Euros 

 



 

 

ESTAT D’INGRESSOS 

I Impostos  directes      1.852.300,00    

II Impostos  indirectes           30.000,00  

III Taxes  i  d'altres ingressos     1.034.550,00 

IV Transferències  corrents     1.235.600,00 

V Ingressos  patrimonials           17.000,00 

VII Transferències de capital                      409.050,00 

IX Passius financers            296.794,26 

 Total   ingressos      4.875.294,26 

ESTAT DE DESPESES 

I Despeses  de  personal      1.980.575,84  

II Despeses  en  béns  corrents  i  serveis    1.506.260,00  

III Despeses  Financeres           33.800,00  

IV Transferències  corrents        239.133,00  

VI Inversions  reals          976.373,00 

VII Transferències de capital                   0,00 

IX Passius  financers          139.152,42  

 Total despeses        4.875.294,26  

 

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ 

A) Funcionaris de Carrera 

Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 

1 Secretari – A1 

1 Interventor (vacant) – A1 (agrupada amb Navarcles coberta interinament) 

1.- Escala d'Administració General 

1.1 Subescala Administrativa 

2 Administratiu – C1 

2.- Escala d'Administració Especial 

2.2 Subescala Serveis Especials 

2.2.1 Classe Policia Local i els seus Vigilants 

 1 Caporal policia local (vacant) – C2 

 6 agents de policia local ( 3 vacants)-C2 

 3 Vigilants – AP ( 2 a amortitzar) 

2.2.3 Classe Comeses Especials 

1 Vigilant cuidador de les instal·lacions esportives - AP 

B) Personal laboral 

De caràcter permanent 

1 Encarregat Brigada de manteniment 

2 Oficial de 1era categoria de la brigada de manteniment ( 1 vacant) 

1 Administratiu 



 

 

4 Auxiliar Administratiu ( 2 vacants ) 

4 Peó manteniment ( 2 vacants) 

1 Auxiliar biblioteca  (vacant)  

1 Treballadora Social (vacant) 

1 Educadora Social ( vacant) 

1 Insertora Laboral ( vacant ) 

2 netejadores edificis municipals (1 parcial) 

1 Conserge Escola Pública Dr. Ferrer 

De caràcter temporal 

2 Socorristes Piscina 

2 Taquilleres Piscina 

2 Treballadora familiar  

20 Professors de música ( 18 a a temps parcial ) 

2 Auxiliar administratiu (1 a amortitzar) 

9 Educadores infantils Escola Bressol 

3 Auxiliar Escola Bressol ( 2 a temps parcial) 

2 Netejadores edificis municipals 

1 Tècnic cultura i joventut 

1 Dinamitzadora a temps parcial 

1 Auxiliar administratiu Escola de Música a temps parcial 

1 Auxiliar administratiu a temps parcial 

C) Personal eventual de confiança 

1 tècnic de suport a regidories ( a temps parcial) 

Segon.- Que el pressupost de referència i la plantilla de personal d’ aquest ajuntament s’ 

exposi al públic pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 

Província i el tauler d’ anuncis de la Casa Consistorial, als efectes de presentació de 

reclamacions, assenyalant-se expressament que si no es produeixen reclamacions durant el 

període d’ informació pública, es considerarà definitivament aprovat el Pressupost municipal 

per a 2012 i la plantilla de personal al servei de la Corporació. 

Tercer.- Remetre còpia de la Plantilla a l’ Administració de l’ Estat i de la Comunitat Autònoma. 

No obstant, el Ple, amb major criteri, decidirà. 

 Seguidament la regidora na M. Pilar Valiente Ballesteros explica a tots els presents 

l’anterior pressupost:  

Els pressupostos d’ingressos i despeses per l’any 2012 ascendeix a 4.880.249,26€. Hi 

ha hagut un augment respecte a l’exercici anterior de 348.049,24€. 

En relació al contingut del Pressupost cal considerar els següents aspectes: 

Pressupost de despeses: 

Dins l’apartat de despeses estan contemplades les diferents partides necessàries per al 

funcionament de l’Ens. 



 

 

EL capítol I (despeses de personal) es manté estable respecte al 2011 en quant que 

només hi ha un augment del 3%. Dit augment és resultat de l’aplicació de les noves 

retribucions pel personal i per la imputació del pendent d’aplicació de la seguretat social 

del mes de desembre. 

EL capítol II (despeses béns, corrents i serveis) es produeix una contenció a la baixa 

seguint la tendència de l’any anterior (reducció del 4,45%). Dita reducció es fonamenta 

en la disminució de la despesa corrent ( partides com la  de verema, festa major, fira, 

cicles de concert, representació municipal-de 15000€ a 5000€), en el mantenir les 

despeses ajustant-la a la despesa realment executada durant el 2011 (activitats 

biblioteca, activitats esportives, responsabilitat patrimonial...). En dit capítol s`ha 

contemplat l’adequació a l’IPC 2011 d’alguns contractes externs (com per exemple el 

servei jardineria). També volem ressaltar el fet que tot i la reducció general del capítol 

hi ha partides que augmenten o bé es creen per primera vegada (promoció econòmica 

es passa de 2500€ a 8000€ i estudis situació habitatge ) 

El capítol III (despeses financeres) es manté estable respecte al 2011 preveient els 

interessos de la pòlissa de tresoreria a concertar el 2012 i a l’ascens de les  comissions 

i altres despeses bancàries.  

El capítol IV (Transferències corrents)  tot i l’augment de l’aportació al consorci de 

gestió de residus  pel 2012 el  capítol queda compensat per la disminució d’un 15% en 

les subvencions 2012  a entitats. Destacar que augmentem la partida d’acció social. 

El capítol VI (inversions reals) hi ha reflectides : 

.- aquelles inversions necessàries pel funcionament dels serveis ( material inventariable 

ajuntament i altres edificis municipals, equips informàtics, inversions clavegueram, 

cementiri, aigua...) Així com la instal·lació d’ampliació de fibra òptica al polígon, ja 

prevista en el pressupost 2011 .   

.- les inversions finançades pel PUOSC 2012: enllumenat Crta. Sallent, base col·lector 

torrent i millora connectivitat nucli antic  

.- les inversions fetes de les quotes urbanístiques del Pla parcial de Roquiñons  

.- les inversions restauració riera Malrubí, adequació edifici Cal Berenguer 

Dit capítol  puja a 981.373€. Diners que estan previst de finançats per diverses vies ( 

quotes, subvencions, préstecs i recursos ordinaris) 

Pressupostos d’ingressos: 

Evidentment per poder finançar aquestes despeses comptem amb els següents 

recursos econòmics: 

Capítol I (Impostos directes) cal destacar l’augment de l’IBI (13%). La resta d’impostos 

s’adeqüen als drets reconeguts en el 2011. 

Capítol II( impostos indirectes) es manté la mateixa previsió que el 2011, ja que no es 

preveu una millora de l’ICIO. 



 

 

Capítol III (taxes i altres ingressos) hi ha una disminució  de 83.695€, degut a 

l’estabilització de les taxes lligades a la construcció així com l’adequació de la resta de 

taxes a l’ingrés real de 2011. 

Capítol IV (transferències corrents) hi ha una disminució de 234.100€ (16%) deguda al 

descens de les subvencions atorgades per la generalitat: 

 Fons de cooperació local  ( descens 22% acumulat) 

 Escola bressol ( disminueix un 25%)   

 Escola de música (disminueix 50%) 

Deguda a la reducció del 10% de la Diputació i la disminució d’un 6% de la Participació 

municipal dels tributs de l’estat.  

Capítol V (ingresso patrimonials) es manté estable a la baixa respecte el 2011 degut a 

la caiguda d’interès de les entitats bancàries.  

Capítol VII ( transferències de capital) recull la previsió del PUOSC 2012 (409.050€)  

Finalment el capítol IX (passius finances) preveu un operació de crèdit de caixa i un 

altre del programa de crèdit local  amb la diputació per finançar com ja he dit en 

l’apartat de despeses les inversions reals del 2012. (301.794€) 

ARGUMENTACIÓ:  

El pressupost que avui presentem és un pressupost  treballat, realista, auster que 

preveu la retallada de les aportacions de la Generalitat . 

Els pressupostos d’ingressos i despeses per l’any 2012 ascendeix a 4.880.249,26€. Hi 

ha hagut un augment respecte a l’exercici anterior de 348.049,24€. (7,5%).  

Dit pressupost parteix dels principis d’austeritat i contenció però prioritzant   el suport 

als serveis socials,  les escoles de música i bressol,  la promoció econòmica  i 

evidentment garantint  els serveis bàsics de funcionament de la corporació i del 

municipi . Sense voler renunciar a la millora de la nostra vila.  És per això que el nostre 

capítol d’inversions reals es destina:  

.- aquelles inversions necessàries pel funcionament dels serveis ( material inventariable 

ajuntament i altres edificis municipals, equips informàtics, inversions clavegueram, 

cementiri, aigua...) Així com la instal·lació d’ampliació de fibra òptica al polígon, ja 

prevista en el pressupost 2011 .   

.- les inversions finançades pel PUOSC 2012: enllumenat Crta. Sallent, base col·lector 

torrent i millora connectivitat nucli antic  

.- les inversions fetes de les quotes urbanístiques del Pla parcial de Roquiñons  

.- les inversions restauració riera Malrubí, adequació edifici Cal Berenguer 

És per això que en el capítol II (despeses béns, corrents i serveis) es produeix una 

contenció a la baixa seguint la tendència de l’any anterior (reducció del 4,45%). Dita 

reducció es fonamenta en la disminució de la despesa corrent ( partides com la  de 

verema, festa major, fira, cicles de concert, representació municipal-de 15000€ a 

5000€), en el mantenir les despeses ajustant-la a la despesa realment executada 

durant el 2011 (activitats biblioteca, activitats esportives, responsabilitat patrimonial...). 



 

 

En dit capítol s`ha contemplat l’adequació a l’IPC 2011 d’alguns contractes externs 

(com per exemple el servei jardineria). També volem ressaltar el fet que tot i la reducció 

general del capítol hi ha partides que augmenten o bé es creen per primera vegada 

(promoció econòmica es passa de 2500€ a 8000€ i estudis situació habitatge ) 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que el grup municipal de Convergència i Unió 

va presentar unes esmenes al registre el dia 18, les quals llegirà la Secretària i 

posteriorment les explicarà el portaveu de CIU. Afegeix que per part de l’equip de 

govern s’ha fet un esforç per poder incorporar alguna de les esmenes però que atès el 

poc marge de temps des de la seva presentació no s’ha pogut comentar gaire amb la 

resta de grups municipals. 

 El regidor en Roger Genescà Campí diu que “primer, abans d’entrar al debat de les 

esmenes, vull agrair l’esforç que es fa des d’intervenció i secretària en l’elaboració dels 

pressupostos, cada vegada més detallats, entenent que cada vegada també és més 

fàcil errar. També volem encoratjar a l’equip de Govern a no passar de gener en 

l’aprovació dels pressupostos, un fet iniciat l’any passat amb l’aprovació al més de 

desembre i que comporta una millora de transparència notable.  

Dit això, una breu explicació del “perquè” de les esmenes: 

En primer lloc, proposem les esmenes perquè creiem que en cas d’aprovar-se 

milloraran aquest pressupost i l’adaptaran en part a les necessitats actuals d’Artés. 

Abans de presentar les esmenes als pressupostos, hi hem donat moltes voltes, ja que 

mai abans s’ha havia fet en aquest ajuntament, però veient que la nostra posició no ha 

estat recollida per l’equip de govern, tot i pensar que són necessàries i convenients, les 

presentem a consideració de tots els grups municipals.  

Dit això, aquestes esmenes són una representació de les propostes fetes pel nostre 

grup en les diferents trobades amb l’equip de Govern, i permetrien en cas d’aprovar-se: 

 Evitar l’augment de l’endeutament més enllà del necessari. 

 Mantenir la vitalitat de les entitats culturals, educatives i esportives, garantint part del 

seu finançament. 

 Reduir costos innecessaris o no convenients en aquest moment, com: 

o El càrrec de confiança, que ja hem dit diverses vegades que no trobem 

necessari. 

o La restauració del tram de la Riera Malrubí, que tot i ser positiu pot esperar. 

 No carregar a les famílies de nous costos com les futures quotes de les AMPES a les 

Escoles Municipals.  

 Atendre aspectes socials com el de poder servir menjar a domicili a persones que ho 

puguin necessitar (gent gran, gent amb poca mobilitat, gent amb pocs recursos...) 

 Fer obres o millores al nostre parer més urgents i necessàries com arreglar l’entorn de 

Cal Sitges en comptes del talús de la Ctra. Sallent.” 

 

Seguidament la secretària dóna lectura a l’esmena número 1: 



 

 

ESMENA 1 

En la situació econòmica actual creiem que és innecessària la creació del càrrec de confiança. 

Creiem que l’actual plantilla de l’Ajuntament és prou dimensionada com per fer front a l’activitat 

ordinària. Preveiem deixar una quantitat econòmica per cobrir les despeses del més en curs 

així com la liquidació del contracte. Amb aquesta dotació econòmica proposem augmentar les 

partides destinades a subvencionar les “entitats” d’ensenyament, culturals i esportives. 

BAIXA         

Retribucions personal eventual (912/10100) 8.175,00 € 2.532,06 € 

 

ALTA 

Subvencions ensenyament (323/48900) 1.200,00 € 8.000,00 € 

Subvencions culturals (330/48900) 4.125,00 € 27.500,00 € 

Subvencions esportives (340/48900) 2.850,00 € 19.000,00 € 

 

 La regidora na Piliar Valiente Ballesteros manifesta que votaran en contra de 

l’acceptació d’aquesta esmena perquè es torna a plantejar la persona de suport a les 

regidories i perquè aquest tema ja s’ha comentat en les diverses reunions que s’han 

tingut i perquè ja es va plantejar al primer Ple d’aquesta legislatura i no entraran a 

debatre’l de nou. 

 El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que és un tema que ja van aprovar, que tot i no 

ser la seva opció van creure necessari fer un esforç i aprovar-lo i que ara no tindria cap 

sentit que es tiressin enrere. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep 

M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Voten en contra:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 en contra, queda denegada l’esmena número 1. 

 

Seguidament la secretària dóna lectura a l’esmena número dos: 

ESMENA 2 

La inactivitat urbanística del poble fa que proposem una reducció de la partida destinada als 

serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme. Amb aquest estalvi proposem mantenir les partides 

destinades al material fungible de les escoles municipals. No trobem correcte que en aquest 



 

 

moment de crisi siguin les famílies les que hagin d’augmentar les aportacions per aquest 

concepte. 

BAIXA         

Honor. Tècnics i contractació (920/22706) 10.000,00 € 60.000,00 € 

ALTA 

Escola Bressol fungible (321/22109) 7.000,00 € 7.000,00 € 

Escola de música fungible (324/22114) 3.000,00 € 3.000,00 € 

 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros manifesta que també votaran en contra 

d’aquesta esmena, perquè tal com es va dir en la darrera reunió al grup de 

Convergència l’eliminació d’aquestes partides de material fungible de l’Escola Bressol i 

l’Escola de Música ha estat pactada amb les AMPA dels dos centres educatius i cal 

afegir que si haguéssim pogut aprovar les corresponents taxes això hauria anat d’una 

altra manera. 

 El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que el seu grup entén que aquesta 

partida ha de quedar oberta segons l’acord que hi hagi amb les dues AMPA de cara el 

curs vinent. 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en 

Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Voten en contra:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 en contra, queda denegada l’esmena número dos. 

Seguidament la secretària dóna lectura a l’esmena número tres: 

ESMENA 3 

Trobem innecessari en aquest moment el fet que es tingui en compte una partida per a 

activitats al medi ambient de 5.000 euros, tenint en compte que l’any 2011 s’han gastat 670 

euros, i que l’explicació sigui una futura campanya informativa sobre els canvis en l’aigua 

d’Artés. Creiem que és millor aprofitar aquests diners per a un aspecte més social, i que, amb 

el romanent de tresoreria de l’any 2011, és pugui complementar aquesta partida un cop es 

tingui clar el projecte.  

Proposem amb aquests diners la creació d’una partida amb el possible nom de “Menjador 

Social” que atengui les necessitats alimentàries detectades pels serveis socials, així com oferir 

aquest servei de menjador a domicili a preu de cost a les persones que ho sol·licitin (gent gran, 

persones amb problemes de mobilitat...)  

BAIXA         



 

 

Activitats Medi Ambient  (170/22621) 4.000,00 € 1.000,00 € 

ALTA 

Menjador Social  4.000,00 € 4.000,00 € 

 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros diu que ells també votaran en contra d’aquesta 

esmena ja que en l’última reunió que van tenir amb el grup municipal de CIU es va 

estar parlant del tema del menjador social i se’ls va explicar que des de la regidoria i 

des de l’equip de govern ja estaven mirant com es podia arribar a les persones que 

tinguessin aquestes necessitats, però legalment no acaben de veure clar com portar-ho 

a terme. És un tema que s’ha d’estudiar molt bé. Tampoc no troben adequat el tema de 

baixar la partida de Medi Ambient, ja no inclou única i exclusivament una campanya 

informativa sobre els canvis o el benefici de l’arribada de l’aigua a Artés, sinó que 

també entraria aquí el tema de treballar la recollida de porta a porta que també s’ha 

anat comentat a les diverses reunions de treball dels pressupostos. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el problema que ells veuen no és només 

en el fet de passar de 670 a 4000, sinó en el fet que només es destinessin 670. 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en 

Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Voten en contra:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 en contra, queda denegada l’esmena número tres. 

Seguidament es passa a tractar la quarta esmena: 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, com a coneixedor del projecte de la restauració 

de la riera Malrubí, demana al regidor en Roger Genescà Campí que surti de la Sala de 

Plens perquè hi ha una finca afectada que és propietat d’un seu familiar en primer grau. 

 El regidor en Roger Genescà Campí abandona la Sala de Plens. 

La Secretària dóna lectura a l’esmena número quatre: 

ESMENA 4 

En l’actual context econòmic i vist l’endeutament que suposen aquests pressupostos per a 

l’ajuntament d’Artés, trobem innecessari realitzar enguany la restauració del tram de la Riera 

Malrubí, que proposem fer-la més endavant amb l’ajuda d’alguna subvenció adreçada a aquest 

fi. Per tant, demanem que s’elimini aquesta partida així com l’endeutament dels 45.000 Euros 

destinats aquesta finalitat. 

BAIXA         

Restauració tram Riera Malrubí (172/60903) 30.000,00 € 0,00 € 



 

 

 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que votaran en contra perquè el fet de 

rescatar un tros de riera és un tema que va més enllà de Medi Ambient. A nivell 

ecològic és necessari que el tinguem adequat però també perquè és un tema que es 

vincularia a promoció econòmica. 

 El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que el seu grup és del parer que s’ha de 

valorar si les inversions que es volen realitzar són realment necessàries o no i deixem 

aquesta valoració en mans de l’Equip de govern. Per aquest motiu, nosaltres ens 

abstindrem. 

 El regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta que, atès que es tracta d’una partida 

que va directament a préstec, no troben convenient assumir-la. 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros aclareix que el fet que sigui amb préstec no vol 

dir que alhora d’executar-la s’utilitzin els 30.000 euros de préstec, ja que s’intentarà 

buscar alguna subvenció o fins i tot dur-la a terme en fases. 

 Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

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. 

Voten en contra:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

na M. Àngels Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 4 vots afirmatius, 3 abstencions i 5 vots en contra, queda denegada 

l’esmena número quatre. 

 El regidor en Roger Genescà i Campi es reincorpora al Ple i demana que consti en acta 

que no té cap familiar en primer grau que tingui algun terreny que llindi amb la riera 

Malrubí. 

 

A continuació la Secretària dóna lectura a l’esmena núm. 5: 

ESMENA 5 

Demanem la retirada de la partida destinada a l’adequació de l’edifici Generador Cal Berenguer 

ja que per realitzar-la és necessari l’endeutament. Creiem que es podrà fer durant aquest any 

aprofitant part del romanent de tresoreria (estimat en 150.000€) així com el propi de 

l’Ajuntament. 

BAIXA         

Adequació edifici Generador Cal Berenguer 

(459/63201) 

45.000,00 € 0,00 € 

 



 

 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros manifesta que votaran en contra perquè 

pensen que aquesta adequació de l’edifici municipal és molt necessària, pel seu estat 

de deteriorament i abans no es malmeti més i pugui tenir altres conseqüències. 

 El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que el seu grup és del parer que cal que es 

mantingui la riquesa patrimonial del poble. 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep 

M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Voten en contra:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 en contra, queda denegada l’esmena núm. 5. 

 

Seguidament la Secretària llegeix l’esmena número sis: 

ESMENA 6 

Per tal d’evitar al màxim l’endeutament de l’Ajuntament d’Artés proposem rebaixar la partida 

destinada a equips informàtics passant de 15.000 € a 10.000 € i destinar aquests 5.000€ als 

recursos ordinaris de mobiliari urbà (jocs infantils Escola Dr. Ferrer) evitant el préstec de 5.000€ 

BAIXA         

Material Equips Proc. Informació (920/62600) 5.000,00 € 10.000,00 € 

ALTA 

Mobiliari urbà  (155/62500) 5.000,00 € 15.000,00 € 

 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros diu que votaran a favor d’aquesta esmena. 

També aclareix però que els jocs infantils de l’escola Dr. Ferrer ja estan instal·lats i que 

aquests diners aniran destinats a altre mobiliari urbà. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep 

M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa, en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente 

Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Odonell Santos 

Ventura. 

Abstencions: 

N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus Moreno. 

Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 abstencions, queda aprovada l’esmena número sis. 



 

 

 

Seguidament la Secretària llegeix l’esmena número set: 

ESMENA 7 

Instem que es demani un canvi de destí de la partida d’inversions “Millora connectivitat nucli 

antic” per l’anterior proposta d’adequació entorn Cal Sitges i arranjament façana. Creiem que 

és imprescindible realitzar un arranjament de l’entorn per facilitar la mobilitat dels vilatans així 

com dels vehicles. Entre altres, el projecte hauria de preveure un enllumenat adequat, unes 

voreres perimetrals que permetin l’accés a persones amb mobilitat reduïda, una delimitació del 

pas per als usuaris per assegurar la seguretat davant l’entrada de vehicles. Per aquest fet 

demanem el canvi de destí.  

BAIXA         

Millora connectivitat nucli antic (155/61910) 195.055,00 € 0,00 € 

ALTA 

Millora entorn Cal Sitges  195.055,00 € 195.055,00 € 

 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros diu que votaran en contra d’aquesta esmena 

perquè la millora de qualitat del nucli antic es fa a partir del PUOSC, del canvi de 

PUOSC que es va demanar i creuen que aquesta connexió és molt necessària i 

funcional. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en 

Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Voten en contra:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 en contra, queda denegada l’esmena número set. 

 

 El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que “un cop vist el suport que han tingut 

les nostres esmenes -que d’altra banda no ens sorprèn-, seria fàcil justificar el nostre 

sentit del vot. Però no és la nostra forma d’actuar. Nosaltres no votarem amb rancor ni 

de forma partidista, sinó pensant, segons el nostre punt de vista, en el que li convé al 

futur del nostre poble. 

Per aquest motiu, entrarem a valorar el model que és desprèn d’aquests primers 

pressupostos d’aquesta legislatura. No farem un examen exhaustiu partida per partida, 

que de ben segur tindrem temps de fer més endavant. Nosaltres volem posar damunt la 

taula un debat de futur. Creiem que no servirà de gaire que ara ens posem a discutir 



 

 

per una partida com la de vestuari que puja 300 Euros i que no entrem a valorar el 

projecte de poble que cal per fer front a l’actual situació de crisi. Nosaltres el primer que 

demanem és aixecar la vista per mirar més enllà de la gestió del dia a dia i fixar-nos en 

les necessitats de les persones a les quals servim, de tots els artesencs. 

En aquest context de responsabilitat és on podrem trobar punts de coincidència, que 

fins al moment no hem estat capaços de trobar. 

És en els pressupostos on es defineix el rumb del poble, cap a on camina. Per aquest 

motiu, fem les següents consideracions al pressupost. 

Aquests pressupostos que compten amb el suport de la CUP -per tant, entenem que 

comparteixen el model- són uns pressupostos continuistes. Així mateix els va descriure 

el Sr. Alcalde en la primera exposició, suposo que per fer-nos veure que hi hauríem de 

donar suport en tractar-se d’uns pressupostos fets en part per l’anterior equip de 

Govern, és a dir, per CiU. 

En el nostre cas, quan ens vàrem presentar a les eleccions ho vam fer amb unes 

premisses clares: garantir el Progrés Econòmic i la Qualitat de Vida als Artesencs.  

Aquest era a grans trets el full de ruta que proposàvem, que seguim defensant, i que 

ens guiarà en la posició d’avui. 

Per començar, creiem que aquests pressupostos no fan front a una trista realitat que 

pateix el país -i com no Artés-: l’atur. 

A Artés al desembre passat teníem 487 persones a l’atur, un 17 % de la població i 

seguia augmentant. Artés està per damunt de la mitjana de Catalunya (15,5%) i també 

de la del Bages (16,5%). Pel que fa a l’atur femení, és ja d’un 20%. A nosaltres ens 

preocupa molt aquesta situació. Per això remarquem aquest especial interès en 

mesures del foment de l’ocupació. Suposo que també els ha de preocupar a tots 

vostès. 

A vegades, pot semblar que des dels ajuntaments poc tenim a fer per combatre l’atur. 

No ens enganyem: són moltes les possibilitats que tenim, siguem enginyosos, com en 

el passat quan vam creant el polígon industrial (un dels primers de la comarca), o més 

enrere el Celler Cooperatiu (referent català). Cal trencar prejudicis i afrontar la realitat 

amb noves idees. 

Si ens centrem en aquest aspecte, el de fomentar la creació de llocs de treball, voldria 

fer èmfasi en altres propostes que no recullen aquests pressupostos –o que no les 

sabem veure-  com: 

- Facilitar la creació de treball 

- Refer voreres polígon, millorar senyalització, promocionar-lo i integrar-lo a l’UPIC 

- Vincular el polígon d’Artés amb el futur Parc Tecnològic del Bages per establir-hi 

acords que aportin valor 

- Estructurar la zona urbana com a centre comercial 

- Fer un Pla per crear ocupació 

- Dinamitzar el servei d’ocupació i inserció laboral 



 

 

- Buscar ajuts per fer un viver d’empreses 

- Gestionar alternatives per a l’aprofitament de naus buides al polígon 

- Buscar ajuts per la innovació tecnològica i modernització empresarial 

- Impulsar un programa d’assessorament als establiments comercials 

- Promoure iniciatives turístiques relacionades amb el camí de St.Jaume 

- Oferir més hores tècniques d’assessorament empresarial 

- Promoure empreses d’economia social i cooperativa 

- Fer un Pla d’Acció Comercial 

- Creació d’un Tele – Centre 

- Facilitar instal·lació de noves empreses al polígon 

- .... 

La veritat és que podríem seguir molta estona plantejant propostes per reactivar 

l’ocupació. Aquestes propostes les hem extret dels seus programes electorals. Tot i que 

no les vàrem plantejar nosaltres en el nostre programa (algunes sí), creiem que podrien 

ser útils per fer front a la desocupació que patim.  

Nosaltres els demanem que, si creuen que les nostres propostes no són prou bones, 

apliquin les seves, però treballin i liderin el canvi de tendència que vivim. A nosaltres 

ens tindran al costat, més enllà del resultat de la votació. Facin que la gent pugui 

confiar en els seus representants municipals i promoguin iniciatives. No ens quedem 

amb els braços creuats. Treballem. 

Si els sembla comencem, per exemple, per la creació d’un consell o comissió que 

permeti avaluar la direcció del nostre poble i suggerir noves línies a seguir amb 

persones externes del món empresarial, social, sindical... Proposem persones que ens 

puguin ajudar. 

Creiem que la recuperació econòmica de moltes famílies del poble és a les nostres 

mans. 

El pressupost pot ser continuista, un fet que com a mínim ens permet comprovar que 

no ho devíem fer tan malament en el passat.  

Pel que fa a una altre eix important que no recull suficientment el pressupost, l’atenció a 

les persones, és evident que aquesta preocupació no només és nostra i que 

segurament la compartiu.  

En aquest cas, volem que, tot i no aprovar-se la esmena de servei de menjador, es 

tingui en compte la proposta, que s’estudiï i s’apliqui si la creuen oportuna.  

Els pressupostos són l’instrument per garantir l’equilibri social. Treballem per garantir-

ho.  

Un altre fet pel qual no podem estar d’acord és l’endeutament innecessari que 

assumeix l’Ajuntament passant del 22,8 % (1.007.426€) a un 26,4% (1.168.216€).  

Tot i que seguim estant a la part baixa d’endeutament, ho trobem innecessari si la 

finalitat d’augmentar-lo no va en la línia de la recuperació econòmica.  



 

 

Per anar acabant, en els darrers 4 anys per part de l'equip de govern actual, hem 

escoltat que l’actual situació de crisi no la tenien en compte en l’elaboració dels 

pressupostos, fent èmfasi en els increments d'IPC, en que portàvem 2 anys de 

recessió, en la situació difícil de moltes famílies.. i demanaven que es congelés 

qualsevol puja d'impostos.  

Tenint en compte que en el 2012 aquestes mateixes famílies patiran un increment del 

10% en l'IBI superior al que havien pagat en altres anys i que possiblement serà del 

16% a causa de les mesures del govern central; que, a més, patiran pujades d'IRPF, 

etc, creiem que no es pot fer pagar ni un cèntim més als vilatans d'Artés, ni fer-los 

pagar el material de les escoles, ni retallar les subvencions a les entitats... Com faria 

qualsevol família en èpoques difícils s'han de fer les inversions justes i necessàries i 

prendre mesures de reducció de despeses.  

NO ES POT CARREGAR MÉS A LES FAMÍLIES D'ARTÉS  que, a més, hauran de 

retornar els pròxims anys aquest nou endeutament. 

Per tot això, i deixant de banda les opcions partidistes, el nostre vot serà contrari, 

perquè considerem que aquests pressupostos no serveixen per fer front a la realitat 

que tenim. 

 La regidora Judith Saus Moreno manifesta que “Donada la situació actual, és raonable 

pensar que els pressupostos del 2012 han de ser ajustats. L’ajuntament no es troba en 

una situació econòmica problemàtica, ja que el deute és aproximadament d’1M€. Tot i 

així, com ja sabeu, des del 2005 hem anat perdent progressivament el romanent, 

aproximadament passant de més de 500.000€ als 150.000€ actuals. Aquest fet que fa 

que no puguem complir amb els deures de caixa tal i com marca la llei, i per no haver 

estat previsors, ara no podem destinar part d’aquest romanent a sufragar les retallades 

que arriben per tot arreu. Amb aquests diners es podrien enfortir encara més les 

polítiques socials, d’ocupació, i de promoció econòmica, entre d’altres, així com, fer les 

inversions necessàries per Artés sense haver d’acollir-nos a préstecs que ens fan 

incrementar el deute. 

Vistes aquestes circumstàncies, i sabent que estem a l’oposició, la CUP ha pactat els 

pressupostos del 2012, tot i no estar d’acord en la seva totalitat, però cal tenir sentit de 

responsabilitat i aprovar els pressupostos municipals, no com va passar amb les 

ordenances, on no es van intentar buscar de manera prou ferma el consens per part de 

l’equip de govern. Si s’haguessin aprovat part de les propostes de la CUP en les 

ordenances, ara disposaríem de més ingressos i aquests provindrien en bona part dels 

que més tenen.  

Ara amb menys ingressos i un romanent molt baix, ens veiem obligats a pactar un 

pressupostos a la baixa. 

Donades aquestes premisses valorem diferents aspectes dels pressupostos de forma 

positiva: 



 

 

‐ En un moment de retallades hem proposat incrementar la dotació econòmica en acció 

social, ja que la idea de la CUP és ampliar el ventall d’ajuts no només a aquells 

col·lectius que estan en risc d’exclusió, com fins ara, sinó a moltes famílies que ho 

estan passant malament. 

‐ S’ha aconseguit incrementar la partida de promoció econòmica per tal d’oferir formació i 

millorar la ocupabilitat dels aturats i aturades d’Artés, donat que la Generalitat deixa 

d’oferir-hi subvenció. També s’ha arribat al compromís de destinar part d’aquests diners 

al foment de l’emprenedoria, per tal d’incentivar la creació de noves empreses i reforçar 

el teixit econòmic actual. 

‐ Arrel de l’estudi del PAES, realitzat darrerament, on es detallen alguns projectes 

d’estalvi energètic, hem cregut necessari que les properes inversions de l’Ajuntament 

segueixin aquesta premissa. Per tant proposem que al llarg del 2012 els servis tècnics 

valorin aquestes propostes per tal d’implemtar-les en el pressupost del 2013. Lligat 

amb aquesta dinàmica hem considerat necessari incrementar la partida destinada a 

activitat de medi ambient, principalment per tal de sensibilitzar a la població respecte a 

l’estalvi energètic. 

‐ Un altre punt assolit amb els presents pressupostos és crear un nova partida referent a 

la situació de l’habitatge a Artés. S’ha pactat destinar aquesta partida a realitzar un 

estudi a fons de la situació de l’habitatge. Un punt important a analitzar són els pisos 

buits a Artés, així com veure les famílies afectades per la crisi immobiliària. Aquest 

anàlisi previ ens permetrà en un futur proper començar a implantar polítiques 

d’habitatge que millorin la situació actual. 

Entenem que hi ha molt poc marge en aquest pressupost i ha estat necessari reduir 

algunes partides de forma raonable com poden ser les festes, un estalvi sensat en diferents 

partides de manteniment, serveis de jardineria, materials i vestuaris, comunicacions 

telefòniques i honoraris tècnics, indemnitzacions dels grups polítics, servei de recollida 

d’escombraries i despeses en representació municipal, entre d’altres.  

Per altra banda valorem de forma negativa en aquests pressupostos: 

‐ No ens sembla adient incrementar l’endeutament, un dels punts forts que tenim, ja que 

tot i que és cert, que tenim inversions del PUOSC provinents d’anys anteriors, cal ser 

raonables i valorar de nou les inversions per tal de realitzar les més necessàries per 

Artés.  

‐ Creiem que cal comentar que tot l’increment de l’IBI corresponent al “decret Rajoy” 

s’hagi de destinar a cobrir un mes les quotes de la Seguretat Social de tots els 

treballadors municipals. Aquesta càrrega s’arrossega d’anys anteriors i amb el 

pressupost del 2012 s’haurà de sufragar aquest deute. 

‐ Hem acceptat la reducció del 15% de les subvencions a les diferents entitats del poble, 

entenent que la manera d’ajudar–les no només ha de ser l’econòmica. Defensem 

l’autogestió de les entitats, per això l’Ajuntament ha de facilitar i posar les eines 

necessàries per eliminar-ne la dependència econòmica. Des de la CUP hem proposat 



 

 

impulsar la Cruïlla com una de les vies per assolir aquest objectiu. I hem pactat que es 

reservi del romanent del 2011, la subvenció a les entitats que encara no s’ha fet 

efectiva. 

‐ Partint que la Generalitat no ha pagat ni la subvenció del curs 2010-2011 de l’escola de 

música i bressol, des de l’Ajuntament cal d’una vegada per totes, veure la manera de 

reorganitzar les escoles i solucionar el problema, ja que sinó la gran despesa 

econòmica que suposen implica haver de retallar molts altres serveis igualment 

necessaris per Artés. Cal treballar el tema a fons i buscar solucions per a totes les 

parts. En aquest sentit i després de no aprovar l’increment de les taxes,  l’acord que 

s’ha arribat amb les AMPES dels dos centres referent a l’aportació de material fungible 

és fins a final de curs. Per tant creiem necessari obrir aquestes partides perquè quan 

s’hagi resolt la problemàtica econòmica, es pugui des de l’Ajuntament seguir donant 

suport a les escoles i no sobrecarregar les AMPES. 

Tot i no estar d’acord en tot, creiem que en essència els pressupostos són acceptables 

i adients a la situació actual d’Artés, i per tant des de la CUP hi donarem suport. 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros afegeix que vol fer una petita reflexió a les 

paraules expressades pel grup de CIU pel que fa al foment de l’ocupació, i diu que són 

de programa electoral. Continua dient que la primera acció o activitat que estem 

proposant és la formació que és una de les primeres premisses que necessiten les 

persones desocupades. Pel que fa al tema de l’atenció a les persones del menjador 

social és un tema que s’ha anat explicant en les diverses reunions mantingudes i 

només afegir que ja s’hi està treballant, ja s’ha intentat trobar quina és la millor solució 

per poder-ho dur a terme. En referència a l’endeutament, vull aclarir que només estem 

endeutats un 24,6%, que això ens ho hauríeu de dir a finals d’any, ja que en aquests 

moments encara no hi hem arribat, ara l’endeutament real és del 22,8%. Pel que fa al 

càrrec de les famílies en el tema de les subvencions, només vull recordar que 

l’Ajuntament ha entomat la manca de liquidació de la Generalitat, de les subvencions 

que haurien hagut d’arribar als ajuntaments i és per això que no depèn de l’Ajuntament, 

sinó de la Generalitat i també de l’Estat. Per tots aquests motius, tots junts hem 

d’intentar portar el millor possible aquesta situació que no és culpa dels ens locals, sinó 

dels que estan per sobre nostre. 

 El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup ha intentat explicar el seu punt 

de vista que es força diferent al de l’Equip de govern, diu que creuen que no són prou 

ambiciosos. Afegeix que és veritat que per a una millor ocupació cal també una 

formació, però que hi ha moltes altres mesures que es podrien tirar endavant 

paral·lelament a la formació com podria ser, més enllà d’acabar el desplegament de la 

fibra òptica que ja havíem iniciat nosaltres,  millorar el condicionament del Polígon 

Industrial, que està força deixat. Per tot això respecteu el confort econòmic que encara 

té el nostre Ajuntament, ja que encara poden venir èpoques pitjors. 



 

 

 L’Alcalde en Josep Candàliga  Freixa, en referència a l’endeutament, vol aclarir que 

com a previsió, tant de la part política com de la part tècnica, és intentar no 

sobrepassar el 21-22% que hi ha actualment i els recorda que en l’exercici 2011, quan 

l’equip de govern actual va assumir la responsabilitat de governar hi havia un 

endeutament del 27% i amb diverses partides ja esgotades. Al mateix temps agreix al 

grup municipal de la CUP la responsabilitat demostrada davant l’actual situació de 

l’Ajuntament per tal de poder endavant el pressupost i creu, com ja ha manifestat la 

regidora na Pilar Valiente Ballesteros, que per part de l’Equip de govern hi ha hagut la 

voluntat de parlar i d’intentar encabir el màxim de propostes de tots els grups. 

Finalment afegeix que volen treballar colze a colze amb tots els grups municipals 

independentment del vot negatiu del grup de CIU als pressupostos 2012. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas Serra manifesta que la intenció del seu grup era no 

fer cap intervenció ja que formen part de l’Equip de govern, però si que volen fer 

esment a les paraules de la regidora na Pilar Valiente Ballesteros, que deia que havien 

estat uns pressupostos molt treballats, amb quatre o cinc reunions que s’han dut a 

terme i on tothom ha tingut oportunitat de dir-hi la seva. També és veritat que el grup de 

Convergència va presentar la seva proposta ahir i per això era molt difícil poder-la 

integrar en uns pressupostos, però després de la intervenció del regidor en Roger 

Genescà i Campí vull deixar constància que ha posat molt èmfasi en la necessitat de 

potenciar la part de promoció econòmica i que ha dit que no es contemplava en els 

nostres pressupostos però que he constatat que en les seves esmenes presentades 

tampoc hi consta. 

 El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup votarà en contra perquè 

no comparteixen el seu punt de vista. Afegeix que hi ha hagut diverses reunions però 

que això no és suficient, cal que hi hagi també la voluntat de les dues parts i el seu 

grup creu que tot i ser escoltat, es rebutgen les seves propostes des d’un bon principi. 

Seguidament es passa a la votació del pressupost i de la plantilla al servei de la corporació 

2012, que incorpora l’esmena núm. 6 que ha estat aprovada: 

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, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Voten en contra:  

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 en contra, queden aprovats els anteriors acords. 

 

APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AOC ULITZACIÓ DEL SERVEI DE TAULER 

ELECTRÒNIC 



 

 

 

Vista la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Artés i el Consorci 

Administració Oberta de Catalunya per a la utilització del servei d’e-tauler, tramesa pel 

Consorci Administració oberta de Catalunya i trobada conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Artés i el Consorció 

Administració Oberta de Catalunya per a la utilització del servei d’e-tauler, de conformitat amb 

la minuta adjunta. 

Segon.- Falcultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni de referència. 

 

 

APROVACIÓ MANIFEST PER L’EDUCACIÓ DELS INFANTS DE 0 A 3 ANYS 

 

Seguidament es dóna compte del manifest presentat pels grups municipals de GUA-AM, PM i 

CUP, que diu el següent: 

 "Conscients de la situació de retallades d'un 11% als ajuntaments, i amoïnats per la 

repercussió que aquest fet està tenint en la construcció i el manteniment d’escoles bressol, el 

grup d'educació infantil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat es va trobar amb els regidors 

d'educació d'alguns ajuntaments i representants de CCOO, Fete-Ugt i Ustec per unir idees i 

forces.  

El resultat és aquest Manifest,  que recull i recorda l'essència de la Llei/2004 de creació de llars 

d'infants de qualitat. 

Amb aquest document que ha d'arribar als diferents Ajuntaments d'arreu de Catalunya, als 

grups parlamentaris, als sindicats, a les universitats, a les diferents entitats educatives i no 

educatives, a les famílies  i a tota la ciutadania en general, volem defensar els drets dels infants 

a una educació de qualitat que ha d'estar garantida pel govern. Retallant els recursos als 

diferents ajuntaments es posa en risc  aquesta qualitat." 

MANIFEST 

El 9 de juliol de 2004, el Parlament de Catalunya aprovà per unanimitat, la Llei5/2004, de 

creació de llars d’infants de qualitat. 

La Llei recull en el seu preàmbul  

A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants entre els 

zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials.  

Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals el dret a l’educació, un dret 

que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis establerts per la Convenció dels drets de 

l'infant. 

Aquesta Llei, fruit de la preocupació i el compromís actiu de la societat catalana per l’educació 

dels infants, pretén ésser un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real.  

Article1 El Govern, en coordinació i col•laboració amb els ajuntaments, ha d’impulsar el 

desenvolupament de la dita xarxa. 

Article 2 El Govern ha de garantir que la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de 



 

 

Catalunya  de nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur.  

Article 4 Per mitjà del departament competent en matèria d’educació, el Govern ha de garantir 

el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir els diversos models de 

llars d’infants que la realitat catalana exigeix, i ha de considerar aquestes com una part del 

sistema educatiu. 

Disposicions finals: 

Primera El Govern ha de dotar les partides pressupostàries necessàries en els pressupostos de 

la Generalitat a fi d’acomplir, el que disposa aquesta Llei. 

Davant d’això hem de fer tres consideracions necessàries:  

Avui és urgent reclamar l’aplicació estricta de la Llei d’iniciativa popular aprovada per 

unanimitat per el Parlament de Catalunya. 

Primera: En cap cas es pot reduir la mínima qualitat actual de les llars d’infants de Catalunya, 

perquè tota possible reducció perjudicaria greument l’educació dels infants de 0 a 3 anys. 

Segona: En cap cas el Govern pot eludir la seva responsabilitat de garantir el manteniment de 

les llars d’infants de titularitat pública, per tant,  no pot reduir la seva aportació als ajuntaments.  

Tercera: En cap cas el Govern pot ignorar que la greu crisi econòmica afecta a un nombre molt 

important de famílies de Catalunya i, en conseqüència, lluny de reduir la qualitat de l’educació a 

les Llars d’Infants i les aportacions als ajuntaments per al seu manteniment, és imprescindible 

una millora. 

 El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup votarà afirmativament. De la 

mateixa manera que ho van fer quan es parlava de l’Escola de música i de l’Escola 

Bressol. Afegeix que com a grup es posaran sempre al costat del poble, però volen 

demanar que no es passin tota la legislatura donant suport a Mocions d’aquest tipus 

perquè són del parer que en el context de crisi actual pot portar fàcilment a propostes 

faltades de recursos. Creuen que una cosa amb bona intenció però tothom sap com 

estan les finances de la Generalitat en aquests moments. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que creu que és molt important el 

missatge que dóna que l’educació arribi on ha d’arribar. 

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

 

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. 47.  

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 



 

 

Seguidament es vota la declaració d’urgència de la moció que presenta la CUP arran del 

traspàs del senyor Manuel Fraga Iribarne: 

Voten afirmativament:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

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 abstenció, es declara d’urgència aquest assumpte. 

 El regidor en Roger Genescà Campí demana que es deixi aquest assumpte sobre la 

taula ja que no ho han pogut consultar amb el seu grup de CIU. 

Seguidament es vota si es deixa a sobre la taula: 

Voten afirmativament:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en 

Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Voten en contra:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, na M. Àngels 

Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 8 vots en contra i 5 afirmatius, queda desestimada la petició de deixar-la 

sobre la taula. 

 

A continuació el regidor en Ramon Fornell Alsina dóna lectura a la següent Moció: 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP ARTÉS ARRAN DEL TRASPÀS DE MANUEL FRAGA 

IRIBARNE 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que el passat, 15 de gener del 2012, es va fer pública la notícia del traspàs de Manuel 

Fraga Iribarne, destacat polític espanyol i un dels darrers càrrecs de responsabilitat del règim 

franquista; 

Atès que Manuel Fraga Iribarne va signar, juntament amb el general Franco, algunes de les 

darreres sentències de mort del franquisme, entre les quals la del català Salvador Puig Antich; i 

va tenir una responsabilitat destacada en la censura i la repressió política exercida durant els 

últims anys de la dictadura i en el procés de reforma post-franquista; 

Atès que Manuel Fraga Iribarne, com la resta d’alts càrrecs d’aquell període, no han estat mai 

jutjats ni condemnats com a responsables de les actuacions dutes a terme a l’Estat espanyol 

en el marc del franquisme; 



 

 

Atès que aquest fet ha constituït un dels principals impediments per al desenvolupament d’una 

autèntica transició democràtica a l’estat Espanyol i el trencament de qualsevol lligam entre 

l’anterior règim polític i l’actual, i suposa un dèficit notable pel que fa a la qualitat democràtica 

del marc constitucional vigent avui; 

Per tot això, el grup municipal de la CUP ARTÉS proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés 

l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Denunciar que Manuel Fraga Iribarne, com moltes altres persones que van ocupar 

càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, no hagi estat jutjat ni condemnat per la seva 

responsabilitat en les actuacions d’aquest règim; 

Segon.- Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que procedeixi de forma immediata i amb 

caràcter prioritari a la persecució davant els Jutjats i Tribunals pertinents de totes aquelles 

persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme per dilucidar les 

responsabilitats penals en les que haguessin incorregut; 

Tercer.- Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme que van 

conduir a la tortura i assassinat de ciutadanes i ciutadans catalans; 

 Quart.- Advocar per l’inici d’una autèntica transició política, que condueixi el poble català a un 

marc realment democràtic pel que fa al reconeixement dels drets individuals i col·lectius; 

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés espanyol de 

Diputats i a la Fiscalia General de l’Estat. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí insisteix en què el seu grup s’abstindrà pel fet de 

no haver-ho pogut consultar amb els companys de grup. 

 

Voten afirmativament:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, 

n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno i n’Odonell Santos 

Ventura. 

S’abstenen:  

En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep 

M. Camprubí Salvó, en Joan Babeli  Shawa i na M. Àngels Crusellas Serra. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, queda aprovada l’anterior Moció. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

 El regidor en Joan Babeli Shawa diu que el seu grup vol mantenir la proposta que ja els 

van fer sobre el fet que des de l’Ajuntament d’Artés s’enviessin cartes per convidar a 

tots els consulats i ambaixades que hi ha a Barcelona a visitar i informar-los que estem 

interessats en acollir instal·lacions industrials al nostre polígon industrial. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que en principi hi ha ganes de treballar 

aquest tema des de promoció econòmica i com que és cert que hi ha lloc al polígon 

s’ha de mirar la forma que puguin venir empreses a Artés, tot i que essent un polígon 



 

 

privat és difícil portar a terme segons quina iniciativa, però per part de l’Ajuntament i 

l’Equip de govern s’intentarà acostar inversors a Artés per poder omplir el Polígon i 

intentar buscar noves empreses perquè això ens ajudi a baixar la taxa d’atur. 

 La regidora Anna Ginesta Franquesa respon al grup de la CUP i a tots els presents la 

pregunta feta pel regidor en Ramon Fornell Alsina en l’anterior Ple del 22 de desembre 

en què demanava les dades referents a desnonaments del nostre municipi. Un cop 

realitzada la consulta a la tècnica de serveis socials en data 2 de gener de 2012, ens 

ha respost que a serveis socials no hi ha cap expedient obert amb intervenció per 

desnonament. 

 El regidor en Ramon Fornell Alsina agraeix la resposta. Al mateix temps fa un prec: vol 

recordar als presents que la setmana vinent, el dia 27 de gener, farà 73 anys que les 

tropes franquistes van entrar a Artés i que això va significar l’exili de molt artesencs. 

Demana a l’Equip de govern que es faci una política per recuperar la memòria històrica 

i també recorda que al cementiri municipal encara hi ha el moment franquista i 

simbologia franquista a la capella. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas Serra recorda que, pel que fa al monument, fa dues 

legislatures que ja es va retirar del carrer del poble. En tot cas és un monument 

catalogat i primer s’hauria de fer la descatalogació, que ja estaven parlant de fer-la. 

Aprofita per explicar la seva abstenció en l’aprovació de la Moció anterior i diu que s’ha 

abstingut perquè no estava d’acord en el redactat, no en l’essència de la Moció en sí 

que hi estava d’acord. Finalment, i sobre el tema de la Memòria històrica, diu que 

caldria lligar una mica el tema. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa demana al regidor en Ramon Fornell Alsina si vol 

ser el coordinador del grup de treball per a la recuperació de la Memòria històrica 

d’Artés. 

 El regidor en Ramon Fornell Alsina accepta fer de coordinador d’aquest projecte. 

 El regidor en Joan Babeli Shawa exposa que, abans d’arribar a la betzinera, a la vorera 

que queda a la mà esquerra, hi ha un tros que presenta moltes dificultats per passar, 

sobretot per a la gent gran i demana si es pot solucionar. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que ja els ho havien comentat, i que 

la brigada ja està avisada per anar-hi. Estava previst arreglar-ho entre avui i demà. 

 El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana a la regidora d’educació com va 

evolucionant el Consell d’infants,després d’un trimestre des del començament del curs. 

 La regidora n’Anna Ginesta Franquesa respon que de moment no s’ha fet cap reunió 

perquè l’educadora social va dir que primer volia fer una cloenda del Consell anterior i 

després es tornarà a començar un altre cop. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, sobre el tema de la participació ciutadana, que 

per a ells és molt important tant pels infants com pels adults, diu que el seu grup creu 

que la informació al municipi arriba cada vegada més diluïda, tant per les agendes com 



 

 

per la televisió. Afegeix que els agradaria saber com s’enfoca la participació ciutadana i 

si depèn dels polítics o bé de tècnics i si es fa o no. 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros diu que s’està elaborant un ROM i que quan 

estigui enllestit es podran veure com s’han de crear aquestes línies de participació, ja 

sigui un consell de poble ja sigui un consell d’entitats...en definitiva quan estigui acabat 

es podrà veure com s’avança. Tot i així la participació s’ha obert als diferents agents 

socials del municipi: amb les reunions que s’han fet a les entitats per explicar el tema 

de les subvencions, les reunions fetes amb les AMPA per explicar com s’estava portant 

el tema dels diners que els estava afectant directament...s’està intentant explicar les 

coses que passen dins l’Ajuntament, tot i que no es faci d’una manera reglada, s’està 

intentant fer. 

 El regidor en Roger Genescà Campí demana quin procés s’ha seguit per fer el canvi de 

sentit de direcció dels carrers pròxims a l’escola Dr. Ferrer. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que s’ha parlat amb l’escola i la Policia 

local i com que ja hi havia hagut alguns canvis provisionals a causa de les dificultats 

que comportaven les obres, i també pel fet que el c/ Arquitecte Gaudí també 

presentava molts problemes de circulació, vam creure convenient que la Policia local 

juntament amb la regidoria d’urbanisme, jo mateix i la direcció de l’escola, fer una 

proposta de mobilitat de tota aquella zona. Creiem que la proposta està funcionant, 

segurament com a tots els canvis li cal un temps per funcionar del tot, de moment la 

policia avisa, més endavant i si a alguna persona se l’hagués d’avisar reiteradament es 

passaria a sancionar. 

 El regidor en Josep M. Camprubí Salvo diu que s’ha parlat de l’adequació de la riera 

Malrubí i de Medi Ambient i voldria saber com està el tema del Riu Verd, si s’ha fet 

alguna cosa. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que s’han fet algunes gestions a través 

del Consell Comarcal. S’està vetllant si surt alguna subvenció o ajut per a la millora 

dels rius. 

 La regidora na Pilar Valiente Ballesteros demana al regidor de CIU en Roger Genescà 

Campí si ja ha buidat tota la informació de l’ordinador portàtil i si l’Equip de govern en 

podrà disposar aviat. 

 El regidor en Roger Genescà Campí respon que el seu grup demanaria que com 

oposició se’ls facilités un ordinador que funcionés i si pogués ser també que s’instal·lés 

un pany a la porta de l’espai on es reuneixen. 

 

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. 

 


