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ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRA DA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 21 DE JUNY DE 2012 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia vint-i-u de juny 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, 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. 
Excusa la seva absència el regidor en Joan Babeli Shawa. 
 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 
 
APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012 
 
Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012, i 
trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 
Aprovar el Resum numèric següent: 
010 Artés Població total a 01-01-2012   5.566 habitants 
 
 
 
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ BASE COL ·LECTOR DEL 
TORRENT SOTERRAT 
 
Vist el Projecte d’obra ordinària: “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL·LECTOR DEL 
TORRENT SOTERRAT”, redactat per l’arquitecte Pere Pajerols i Casas, l’Alcalde proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.-  Aprovar   inicialment    el  Projecte d’obra ordinària “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE 
DEL COL·LECTOR DEL TORRENT SOTERRAT”,  amb un pressupost de contracta de tres-
cents quaranta-quatre mil cinc-cents quaranta-un euros amb vuitanta-nou cèntims 
(344.541,89E) i seixanta-dos mil disset euros amb cinquanta-quatre cèntims (62.017,54E) 
d’IVA, redactat per l’arquitecte  Pere Pajerols i Casas. 
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. 
 



- Seguidament el regidor en Roger Genescà i Campí formula les següents preguntes:  
Aquest projecte recull una actuació que per nosaltres és prioritària . Per aquest motiu ja 
varem donar suport a la proposta de canvi de destí del PUOSC així com la sol·licitud de 
subvenció amb FEDER d’aquesta obra.  
Consultant el  projecte, ens han sorgit alguns dubtes que no hem pogut resoldre, i que ens 
agradaria que ens poguéssiu resoldre, ara, o en el proper Ple. 
• La reforma que es proposa, s’adapta a la normativa vigent que regula les aigües netes i 

brutes? Cal o no és necessari? 
• S’ha realitzat el projecte tenint en compte una divisió de les aigües en una futura fase? 
• La part del col·lector que continua aquesta reforma, tractant-se d’una fase més recent 

té divisió de les aigües? 
• Al ser un projecte finançat per subvencions Europees (Feder) i catalanes (PUOSC), 

estem obligats a separar les aigües? 
Aquestes preguntes de  les quals no hem pogut obtenir resposta, fan que el nostre vot sigui  
abstenció. Esperem que en l’aprovació definitiva d’aquest projecte, disposem de les 
respostes a aquests dubtes, i en cas de comprovar que s’adapta a les normatives , 
votaríem a favor.  
En aquests sentit, demanaríem un informe tècnic que resolgués aquests dubtes.  
 
- La regidora n’Àngels Crusellas i Serra explica que aquest projecte només és de reforç, 
perquè no hi hagi un col·lapse al torrent. Que no es tracta d’un projecte per separar les 
aigües netes de les brutes i que l’objectiu de la subvenció del FEDER, encara que es tingui 
present en alguna altra fase. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que es traslladaran aquests dubtes als Serveis 
tècnics municipals per tal que els aclareixin. 
 

Seguidament es passa a l’aprovació dels següents acords: 
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 i en Josep M. Camprubí Salvó.  
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, s’aprova els anteriors acords. 
 
 
APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.  30, REGULADORA DE 
LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSO L MUNICIPAL 
 
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. 30, 
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal i vist el Dictamen 
favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda que proposen el següent: 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la 
taxa per la prestació del  servei d’escola bressol municipal, el contingut de la qual és el 
següent: 

• Quota única :  130,00 euros/mes 
• Hora esporàdica:     3,50 euros/hora 
• Servei de menjador:    6,00 euros/tiquet 

 
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. 30 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. 



 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros exposa que: 
La proposta que presenta l’equip  de govern en quan a la taxa escola bressol és de 130€ la 
quota, 6€ el servei de menjador i 3,5€ el servei d’acollida esporàdic. 
Cal fer memòria que amb dit increment els pares aportaran el 35,5% de total del costos de 
l’escola. L’ajuntament farà el 48%  i la Generalitat el 16,8%. 
El curs 2012-13 té un previsió de subvenció de Generalitat de 875 per alumne matriculat en 
jornada sencera. El curs 2010-2011 vam rebre 1600€ per alumne, hi ha hagut una pèrdua de 
725€.     A data d’avui encara no sabem si el curs 2011-12 la Generalitat mantindrà la mateixa 
quota subvencionada de 1600.   
Si haguéssim repartit aquesta pèrdua a 50% ajuntament, 50% pares la quota a les famílies 
hagués estat de 137,5€ . 
La bona voluntat de poder arribar a un consens polític de les 4 forces en un dels temes més 
rellevants i significatius com l’ensenyament ens va fer replantejar la primera proposta de sortida 
de quota que era 135€ i plantejar la que avui presentem 130€. 
L’evolució del dèficit del servei ,assumit per l’ens, en aquests últims cursos ha estat des del 
36,4% al 46,7%.  
Amb aquesta nova quota passarem com ja he dit un dèficit del 48%. La responsabilitat de 
govern, de mirar pel bé de tothom, ens ha fet plantejar el no voler assumir més dèficit. Les 
regidores i els regidors sabem el funcionament del pressupost. Sabem que assumir aquest 
dèficit implica el retall d’alguna altra partida. Sabem que els diners que l’ajuntament aporta són 
de tots els ciutadans i ciutadanes d’Artés. Sabem que el servei d’escola bressol no és un servei 
obligatori municipal. Amb tot el què volem dir és que hem de ser el màxim de curosos i 
rigorosos per treballar intentant que els serveis ofertats puguin ser assumits per les arques 
municipals . 

 
- A continuació el regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que “la posició del nostre grup 
respecte la proposta de taxes de l’escola bressol és la següent: 
- Som molt conscients de la dificultat que representa aprovar una taxa com aquesta, en un 
moment en què ens envolta una important incertesa econòmica.  
- En aquest moment la situació econòmica de la Generalitat de Catalunya, que arrossega un 
deute enorme, fruit d’una mala gestió política dels governs Tripartit, fa que no pugui seguir 
mantenint la mateixa dotació econòmica (subvencions) a les escoles bressols. En aquest sentit, 
el nostre grup municipal sempre ha fet costat a les reclamacions aprovades en aquest Ple per 
demanar que les subvencions no es reduïssin, tot i comprendre la situació financera del 
Govern. 
- Una de les raons per les quals el Govern no pot seguir fent front a les subvencions en 
educació, és que l’Estat ha deixat de fer l’aportació per a l’etapa de 0-3 anys (Pla EDUCA 3), 
fent desaparèixer una partida que pel curs 2010-2011 va ser de 17 milions d’euros.  
- Per tant, un cop coneixem el perquè d’aquestes reduccions en les subvencions a les escoles 
bressols, volem explicar la proposta de taxes que hem defensat fins el darrer instant per aquest 
proper curs: 

- Cal aclarir que l’Ajuntament d’Artés, actualment gaudeix d’una molt bona salut 
econòmica, res comparable amb altres ajuntaments molt endeutats que no tenen gaires 
més possibilitats que apujar taxes. 

- En aquest sentit, la nostra proposta en tot moment ha estat la de la reducció de les 
despeses, l’ optimització de les hores del professors i auxiliars, l’augment d’entorn un 
20% de les taxes i el manteniment del dèficit del servei. Entenent que aquestes 
propostes ben treballades permetrien seguir mantenint un servei de qualitat i a un preu 
contingut.  

- Creiem que en aquests moments, quan la gent pateix de valent la crisi, la bona salut 
econòmica de l’Ajuntament, ha de permetre mantenir els serveis essencials en les mateixes 
condicions que en el passat, i no posar en risc un model que ha funcionat molt  bé. 
- Per aquest motiu, expressarem el nostre descontentament amb la proposta que fa l’equip de 
govern, ja que l’augment d’un 42% de la taxa és del tot excessiu en aquests moments.  
- També volem fer notar el nostre disgust, al veure com s’ha utilitzat l’AMPA de l’Escola Bressol 
per justificar l’augment de taxes, atribuint –los la seva predisposició a aquest augment. 
Nosaltres també hem mantingut contactes amb l’AMPA, i el que ens van dir, va ser que ells, per 
descomptat,  no volien l’augment de les taxes, però que no estava a la seva mà impedir-ho.  



- Un altre punt que no ens ha agradat en aquest procés de negociació, ha estat la precipitació. 
Fa molts mesos que l’equip de Govern coneixia aquest problema, i fins el darrer mes  no s’hi ha 
posat, un fet que no ha permès aprofundir en altres propostes que per nosaltres eren 
importants, com la quota en funció de la renda. 
- Un altre punt a comentar, és la quota menjador i l’hora esporàdica .Respecte a això,  estem 
satisfets d’haver pogut fer-vos veure l’error  de portar a aprovació els preus que proposàveu. 

- La proposta inicial que fèieu de preu de menjador era de 7,5 Euros, un augment de 
més del 30% que hauria  fet molt mal a les famílies que s’acullen aquest servei com 
una necessitat bàsica. Els 6 Euros de la proposta actual, era el que proposàvem 
nosaltres. 

- Respecte el servei d’acollida, la proposta inicial era de 7€, un augment d’un 50%. En 
aquest sentit també vèiem bé la reconsideració i la proposta actual, que com 
plantejàvem nosaltres no podia ser més de 4,5 Euros. 

- Som conscients que la reconsideració dels preus del menjador i l’hora esporàdica buscava la 
complicitat del nostre grup, però no podem acontentar-nos amb un plat de llenties, per molt 
bones que siguin. Som molt conscients que el que realment afecta a tothom és la quota bàsica, 
i tot i que fins l’últim minut hem pensat que era possible l’acord,  no ha estat així. Aquest és el 
motiu principal que decanta el nostre vot cap al No.  
- En aquest sentit, sent conscients que en tot aquest procés ja comptàveu amb la complicitat de 
la CUP per aprovar aquestes taxes, el nostre grup votarà en contra. 
 
- La regidora na Judith Saus Moreno exposa que: La Cup s’abstindrà en l’aprovació e taxes de 
l’escola bressol per els següents motius: 

1. Donada la situació econòmica actual de l’escola bressol veiem necessari  un increment 

raonable de la quota mensual, per tal de sufragar pèrdues sobretot provinents de la 

baixada de la subvenció de generalitat i per situar la quota en la mitjana d’altres 

escoles bressols de la comarca. Des de la Cup creiem raonable i responsable una 

pujada de la quota. 

2. Aquesta pujada però, creiem ha d’anar acompanyada de l’increment de la qualitat 

educativa del centre i dels serveis que s’ofereixen.  

a. Com pot ser la flexibilització horària, posant en contacte a AMPA i professorat 
per tal de trobar una opció vàlida per a tots. L’equip de govern ens ha dit que 
es mirarà de treballar, però creiem que perquè hi hagi acord les coses s’han de 
treballar quan toquen i no deixar-les en l’incert. 

b. I la no ampliació de ràtio per classe, ja que la considerem correcte i és 
semblant a la mitjana comarcal. A més la proposta educativa està molt 
valorada. Aquesta proposta sembla que si que es tindrà present. 

3. Una altra proposta feta per la Cup i compartida per l’equip de govern és No pagar la 
quota de material donada la pujada de quota. Només afegir que des de la Cup quan 
vam aprovar els pressupostos ja vam demanar que aquesta partida restés oberta, per 
si es donava un increment de quota, tal i com ha passat. 

4. També veiem necessari treballar per ampliar el nombre d’alumnes a l’escola, i es podria 
intentar mitjançant una campanya de comunicació molt simple, treballant conjuntament 
amb l’AMPA i així poder aprofitar millor els recursos del centre. D‘aquesta proposta no 
n’hem obtingut resposta. 

Bàsicament però la nostre abstenció ve pel procés de participació realitzat, ja que fa molts 
mesos que es va començar a parlar del tema i no ha estat fins els últims 15 dies que s’ha 
treballat a fons. Tampoc s’ha assolit el consens entre els grups, fet que veiem necessari en la 
fixació de taxes per tal d’afrontar la situació actual. Veiem necessari treballar propostes e tots 
els partits polítics per arribar a un acord global, pel bé del poble. 

A més des de la Cup sempre hem apostat per treballar no només a corre cuita per solucionar 
els problemes que van venint, i que entenem que no són fàcils de solucionar. Però cal tenir 
present el treball a mig termini, molt important, donada la situació actual. Des de la Cup hem 
proposat des de fa dies diferents accions a mig termini que s’han de treballar de manera ferma, 
ja que sinó arribarem a l’any vinent i ens tornarem a trobar igual. 
Aquestes propostes es basen en:  



5. Mirar de reduir de forma genèrica costos indirectes de l’Ajuntament ja que aquests 
suposen aproximadament uns 60.000€ per l’escola bressol, això implica un dèficit 
afegit, que s’ha de mirar de reduir. 

6. Estudiar la viabilitat d’aplicar preus públics a la quota segons la capacitat econòmica 
dels usuaris de l’escola bressol (equitat). Proposta que es sustenta amb un document 
presentat per la Diputació i idea que també proposa l’Associació Catalana de Municipis. 

Aquests aspectes a mig terminin són els que creiem que asseguraran la viabilitat de l’escola 
bressol sense una càrrega excessiva cap a les famílies. 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros, seguidament, exposa que l’últim dia ja van parlar 
del tema de l’acompanyament de la qualitat  i que ja es va dir que s’havia parlat amb l’equip 
directiu  i que la flexibilitat horària es podria fer en el moment que se sabés el número de nens 
que hi havia i a partir d’aquí es podrien quadrar els horaris, la qual cosa també es va comentar 
a l’assemblea de pares que es va fer l’altre dia. 
Afegeix que els dos grups han incidit en el fet que les negociacions s’han portat a terme “a 
última hora” i els recorda que ja saben que depenen d’una subvenció de la Generalitat i que 
l’import d’aquesta no es va fer públic fins gairebé el dia que s’havien de trobar, i és per això que 
el retard també ve motivat per aquest fet. 
En referència al càlcul dels costos indirectes, creu que depèn dels costos directes i és per això 
que com que hi haurà un nombre menors de nens farà que hi hagi menys classes i també que 
es passi de vuit educadores obligatòries a sis. 
Pel que fa al tema de la quota ha sigut bastant difícil. Des de la Conselleria s’està plantejant 
subvencionar als municipis en funció de la renda, però s’ha de veure com evoluciona aquest 
tema. 
Afegeix que discrepa de l’afirmació de CiU sobre la “molt bona salut econòmica”, perquè si fa 
referència al fet de tenir romanent,  els recorda que aquest està en números taronges i que 
s’està utilitzant per pagar als proveïdors de l’Ajuntament dins els terminis que marca la Llei. Per 
aquest motiu, aquesta salut no és tan bona com presenta CiU. 
Explica, també, que en l’assemblea que hi va haver,  l’AMPA  no va qüestionar la quota de 
130,00 euros.  
Finalment afegeix que van presentar a l’AMPA els mateixos números que s’han facilitat als 
diferents grups polítics i que, per tant, no s’ha enganyat a ningú. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que, des de la primera reunió que s’ha fet amb 
l’AMPA, així com amb els professors de l’Escola Bressol, el que volien era que es mantingués 
el nivell de l’Escola, ja que consideren que és molt bo. Des de l’equip de govern es va 
assegurar que la qualitat es mantindria. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa exposa que, segons uns estudis realitzats pel Consell 
comarcal del Bages, l’Escola Bressol d’Artés era de les més econòmiques de la comarca.  Es 
pot posar com exemple l’escola de Súria, amb una quota de 140,00E. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que el seu grup creu que es van començar a 
negociar tard, perquè no es van aprovar les taxes el mes d’octubre i per tant ja se sabia que hi 
havia un problema important tant en l’escola de música com en l’escola bressol. Per això són 
del parer que s’havia d’haver començat a treballar des d’aquell moment. Pensen que s’ha 
esperat fins l’últim moment per saber a quina subvenció podíem aspirar però que ja es podia 
tenir clar quin era el model d’Escola que volien.  S’havia de tenir clars diferents aspectes com el 
tema de la renda, ja que si es creu que és important i que s’ha de contemplar en un futur ja es 
podria haver fet ara. 
Pel que fa al preu mig de les escoles, ja saben que la d’Artés és de les més barates del Bages, 
però ja consideren correcte perquè es tracta d’un servei bàsic. 
Finalment i pel que fa a la salut econòmica d’aquest Ajuntament , si es compara amb la d’altres 
municipis, podem dir que és bona ja que l’endeutament és baix i l’exercici passat es va tancar 
amb un alt romanent. 
 
- La regidora Judith Saus i Moreno afegeix que, sigui quina sigui la situació econòmica, el que 
està clar és que cal treballar per millorar les coses i planificar-les amb més temps. 
 



Seguidament es passa a l’aprovació dels següents acords: 
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. 
Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura.  
S’abstenen: N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus Moreno. 
Voten en contra: En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola 
Cortina i en Josep M. Camprubí Salvó. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 3 abstencions i 4 vots en contra, s’aprova els anteriors 
acords. 
 
 
 
APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.  19 TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Seguidament es dóna lectura a la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 
 
Antecedents 
Vista la instància presentada per SOREA SA amb NIF A-08.146.367 registre d’entrada núm. 
1387/12 de dia 8 de maig de 2012.  

Que el proppassat 20 de març el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 5/2012, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, per la seva entrada en vigor a l’endemà de la seva publicació al DOGC 
(núm. 6094 de 23 de març de 2012). 

Que aquest fet genera unes despeses addicionals sobre l’estructura de costos del servei que 
cal repercutir a les tarifes del servei per tal de mantenir l’equilibri econòmic. 
Que s’adjunta estudi justificatiu per a la repercussió de l’aplicació de les noves mesures 
legislatives que modifiquen el cànon de l’aigua sobre les tarifes del Servei Municipal de 
Distribució d’Aigua Potable. 
Que, pel que fa a l’aplicació de l’esmentada repercussió addicional al règim d’aplicació, aquest 
no es trasllada en forma d’increment lineal dels preus, sinó que s’aplica com a recàrrec 
expressat en €/m3 sobre la totalitat dels cabals facturats del servei. 
Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer.- APROVAR l’augment de la tarifa d’aigua d’ús domèstic amb un import de dos amb 
vuitanta-tres cèntims d’euro per metre cúbic facturat (0,0283 €/m3). 
Segon.- Notificar aquest acord a SOREA SA pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Seguidament es passa a l’aprovació dels següents acords: 
Resultat:  
Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. 
Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura.  
S’abstenen: N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina na Judith Saus Moreno, en 
Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina i en Josep M. 
Camprubí Salvó. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius, 7 abstencions, s’aproven els anteriors acords. 
 
 
APROVACIÓ COMPTE GENERAL RECAPTACIÓ I COMPTE RECAPT ACIÓ MULTES ANY 
2011 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona durant l'exercici de 2011, i corresponent a les liquidacions d'ingrés per 
rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descoberts de tributs i preus 
públics liquidats per aquest Ajuntament i vist el compte de la Gestió Recaptadora de Multes de 
Circulació per sancions imposades per l’Ajuntament d’Artés, que ha estat rendida per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2011. 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en els Comptes coincideixen amb els 
fons transferits a aquest Ajuntament. 



Vista la relació nominativa de deutors, comprovada l'aplicació de càrrecs, devolució d'ingressos 
indeguts i compensacions a favor de l'OGT, vist l'informe favorable de l’Interventor, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.-  Aprovar el Compte de la Gestió Recaptadora i el Compte de la Gestió Recaptadora de 
Multes de circulació realitzades per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2011. 
Segon.-  Donar trasllat de l'anterior acord a l'Organisme de Gestió Tributària pel seu 
coneixement i a tots els efectes. 
El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 
 
 
ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 2011 
 
- Seguidament el regidor n’Odonell Santos Ventura dóna lectura a la següent proposta: 
 
PROPOSTA ACORD APROVACIÓ SUBVENCIONS EXERCICI 2011  
Vist la convocatòria de subvencions a entitats esportives, culturals, educatives i de participació 
convocada per aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2011. 
Es proposa el següent  A C O R D :  
Primer.-  Aprovar la concessió de subvencions per l’exercici 2011 a la relació d’entitats 
educatives, culturals, educatives i de participació que es detallen tot seguit: 
ESPORTIVES: 

Subvenció destinada a entitats esportives:  19.000,00 € 
ROMANENT:       3.674,09 € 

Club Bàsquet Artés         5.141,74 €  
Futbol Club Artés         6.792,17 €  
Club Natació Artés                    -   €  
Club Petanca Artés         1.892,00 €  
Amics de la cursa         1.000,00 €  
Club Tennis Artés                    -   €  
Societat de Caçadors d'Artés            500,00 €  
Centre excursionista                    -   €  
TOTAL 15.325,91 € 
EDUCATIVES:  

Subvenció destinada a entitats educatives:  8.000,00 € 
ROMANENT:                    275,31 € 

AMPA Escola Bressol 1.800,00 €  
AMPA Escola Dr. Ferrer 2.979,08 €  
AMPA Escola Vedruna   2.945,61€  
TOTAL 7.724,69 € 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:  

Subvenció destinada a entitats cooperació:      10.000,00 € 
ROMANENT:     7.888,89 € 

Agermanament sense fronteres 2.111,11 €  
TOTAL 2.111,11 € 
CULTURALS : 

Subvenció destinada a entitats culturals:   27,500,00 € 
ROMANENT:            2.855,25 € 

ESBART DANSAIRE I BASTONERS D'ARTÉS - € 
ESPLAI EL CEP 1.969,96 € 
NEI TEATRE 2.000,00 € 
ESPLAI ARTESENC DE L'AMISTAT 2.176,49 € 
ATENEU POPULAR LA FALÇ 2.335,36 € 
RAÏM DE POESIA 985,37 € 
L'ARTESENC 1.537,98 € 
ASS. PENYA BARÇAMICS ARTÉS 1.604,56 € 
AAVV I AMICS DEL BARRI VELL D'ARTÉS 1.337,32 € 



CENTRE CULTURAL I RECREATIU D'ARTÉS 1.604,56 € 
COMISSIÓ DE REIS 2.319,47 € 
COR ARTESENC 1.302,72 € 
ASS. CULTURAL FEMENINA ARTESENCA 1.493,36 € 
ASS. CULTURAL RECREATIVA "EL CASAL" 635,47 € 
AMICS DE LA SARDANA 2.367,13 € 
COMISSIÓ CORRELLENGUA 975,00 € 
TOTAL 24.644,75 € 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que “finalment, un any després arriben les 
subvencions. Un seguit d’errors en l’àmbit de l’atorgament de les subvencions a les entitats, 
han fet que es generés  una demora molt important, amb efectes a l’economia d’algunes 
entitats. 
En aquest sentit  el nostre grup no pot expressar satisfacció en la tramitació i en el procés 
seguit, així com moltes entitats que també ens ha fet saber el seu descontentament cap a la 
gestió feta per part de la regidoria.  
Però si el retard no fos suficient, s’hi ha afegit un repartiment dels diners de les subvencions 
gens consensuat amb les entitats i que ha provocat, per primera vegada, que s’hagin deixat 
d’atorgar casi 15.000 Euros de subvencions. 
Però el més greu per nosaltres, és la sensació de deixadesa que es té vers les entitats, 
atorgant –los  tota la responsabilitat en la gestió de les subvencions.  
Al nostre entendre, hi ha una manca de seguiment evident vers les entitats, no per part dels 
tècnics sinó per part de les regidories.  
El fet que moltes entitats no hagin participat de la convocatòria ho posa de manifest. 
Segurament hi ha entitats que passen per dificultats, i és  en aquests casos quan s’ha de 
destinar més esforços. 
No com ara, que sembla deduir-se que si alguna entitat té problemes, és cosa seva. Per 
nosaltres, perdre una entitat és perdre patrimoni, i això no ens ho podem permetre.  
Per tant, sent  responsables, i sabent la necessitat que tenen les entitats per rebre aquestes 
subvencions, nosaltres ens abstindrem, facilitant l’aprovació. 
Tot i així, volem demanar a intervenció quan es faran efectius els pagaments de les 
esmentades quantitats, ja que hi ha entitats que els depèn per seguir. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer exposa que en primer lloc vol recordar que les bases de 
les subvencions del 2011 es volien aprovar al mes de setembre de 2011 amb algunes 
modificacions molt importants sense el treball participatiu de les entitats que estava projectat. 
Des de que vam proposar deixar-ho sobre la taula en aquell ple han passat 9 mesos. 
En segon lloc remarcar com vam fer en el ple on es van aprovar les bases que les entitats van 
participar de manera activa en el procés. 
En tercer lloc que l’acord de pressupostos que vam arribar amb l’equip de govern ara fa 5 
meses portava inclòs mantenir el 100% les subvencions previstes per a entitats el 2011. 
En el mateix acord de pressupostos vam ampliar una partida de serveis social per intentar 
minimitzar problemes d’exclusió social a la que ens ha portat una crisi generada pel propi 
sistema capitalista (principalment la gestió dels bancs i constructores immobiliàries). 
Amb aquests antecedents volem expressar alguns punts en els que estem en desacord en el 
procés d’aquestes subvencions: 

- En primer lloc: Hi ha algunes entitats que no s’han presentat o no han presentat la 
documentació a temps. Entenem que aquest fet és en part per culpa de l’entitat, però que 
caldria fer una forta autocrítica des de les regidories en qüestió, quelcom de manca de 
relació i d’informació, hi deu haver entre aquestes entitats i els regidors corresponents.    
- En segon lloc: Veient l’acord al que vam arribar durant els pressupostos, i les 

subvencions atorgades que se’ns presenten avui, entenem que l’equip de govern va 
acceptar l’acord per passar el tràmit de pressupostos, ja que finalment se’ns 
pressenten unes subvencions de 2011 amb una retallada del 22’47%.  
En tercer lloc: Pel que fa al romanent que es preveu en aquestes subvencions entenem 
que és una falta de respecte a les entitats.  
Després de convocar-les a una reunió d’urgència per parlar sobre el tema, es va 
acordar repartir proporcionalment tot el romanent entre les entitats que s’havien 
presentat i que s’intentaria donar quelcom a les entitats que havien presentat els 



papers fora de termini amb la fórmula més adequada que es trobés. Sembla que no 
s’ha volgut trobar la fórmula ni d’una cosa ni de l’altra. 

- Pel que fa a les subvencions de cooperació i solidaritat cada any es destinava la 
irrisòria del 15% a emergències internacionals, que si no recordem malament es 
gestionaven des del consell de cooperació i solidaritat. En aquestes dos anys 2011 i 
2012 s’exclou aquesta donació amb el pretext que ja s’han destinat 1500€ més a 
serveis socials. Això suposa que un altre dels acords de pressuposts que vam arribar 
ha suposat un augment de 1500€ a serveis socials però una reducció de 2775€ al 
mateix concepte, per tant es redueixen 1275€ d’un acord que teòricament vam acordar 
a l’alça. 

En definitiva entenem aquestes subvencions com a un intent fallit a la participació, a la 
participació d’uns pressuposts autoanomenats els més participatius de la història en paraules 
de l’alcalde, i a la participació també de les entitats, on es fa cas omís de les resolucions que es 
prenen en les reunions realitzades. 
Per aquest motiu només ens queda una opció de vot, l’opció de la resignació. Opció que 
consisteix en abstenir-nos per tal de que les entitats puguin cobrar unes subvencions que prou 
ha tardat a arribar i que els ha de permetre subsistir.  
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que vol fer referència al fet que en l’ordenança 
que s’ha elaborat hi ha participat les entitats del municipi, i que per aquest motiu entenen que 
aquestes accepten el procediment que s’ha seguit. 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que un dels fets que els ha portat a l’abstenció 
és que les entitats només puguin observar i argumentar però que no tinguin dret a vot. 
 
Seguidament es passa a la votació: 
Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. 
Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura.  
S’abstenen: N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, en 
Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina i en Josep M. 
Camprubí Salvó. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 7 abstencions, s’aprova els anteriors acords. 
  
 
ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 2012 
 
Seguidament, el regidor n’Odonell Santos Ventura manifesta que des de l’Equip de govern se 
subscriu exactament el mateix text que en l’acord d’abans però que donarà lectura al 
repartiment per al 2012: 
 
PROPOSTA ACORD APROVACIÓ SUBVENCIONS EXERCICI 2012  
Vist la convocatòria de subvencions a entitats esportives, culturals, educatives i de participació 
convocada per aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2012. 
Es proposa el següent  A C O R D :  
Primer.-  Aprovar la concessió de subvencions per l’exercici 2012 a la relació d’entitats 
educatives, culturals, educatives i de participació que es detallen tot seguit: 
ESPORTIVES: 

Subvenció destinada a entitats esportives: 16.150,00 € 
ROMANENT:                   41,21 € 

Club Bàsquet Artés         4.907,83 €  
Futbol Club Artés         6.326,96 €  
Club Natació Artés                    -   €  
Club Petanca Artés         1.429,73 €  
Amics de la cursa         1.300,00 €  
Club Tennis Artés                    -   €  
Societat de Caçadors d'Artés            217,24 €  
Centre excursionista         1.927,03  €  
TOTAL 16.108,79 € 
EDUCATIVES:  



Subvenció destinada a entitats educatives:  6.800,00 € 
AMPA Escola Bressol 1.326,32 €  
AMPA Escola Dr. Ferrer 1.978,95 €  
AMPA Escola Vedruna   1.915,79 €  
AMPA Institut 926,32 € 
AMPA Escola de Música 652,62 € 
TOTAL 6.800,00 € 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:  

Subvenció destinada a entitats cooperació:  8.500,00 € 
ROMANENT:                 865,74 € 

Agermanament sense fronteres 2.125,00 €  
ROKPA 2.833,33 € 
Acció Internacional 2.675,93 € 
TOTAL 7.634,26 € 
CULTURALS : 

Subvenció destinada a entitats culturals:   23.375,00 € 
ROMANENT:             821,72 € 

ESBART DANSAIRE I BASTONERS D'ARTÉS - € 
ESPLAI EL CEP 1.601,55 € 
NEI TEATRE 1.423,60 € 
ESPLAI ARTESENC DE L'AMISTAT 1.741,37 € 
ATENEU POPULAR LA FALÇ 1.766,79 € 
RAÏM DE POESIA 1.000,00 € 
L'ARTESENC 1.537,98 € 
ASS. PENYA BARÇAMICS ARTÉS 1.143,96 € 
AAVV I AMICS DEL BARRI VELL D'ARTÉS 1.868,47 € 
CENTRE CULTURAL I RECREATIU D'ARTÉS 1.309,20 € 
COMISSIÓ DE REIS 1.932,03 € 
COR ARTESENC 1.016,86 € 
ASS. CULTURAL FEMENINA ARTESENCA 1.194,81 € 
ASS. CULTURAL RECREATIVA "EL CASAL" 508,43 € 
AMICS DE LA SARDANA 1.893,90 € 
COMISSIÓ CORRELLENGUA 1.000,00 € 
AMICS DEL BALL EN LÍNIA 864,33 € 
ASSOCIACIÓ BOLIVIANA 750,00 € 
TOTAL 22.553,28 € 
 
- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que en aquest punt pensen el mateix que han 
expressat en l’anterior acord, però que volen afegir que hi hagut un canvi de criteri del 2011 al 
2012 pel que fa al repartiment dels diners, que en la convocatòria del 2011 en van sobrar 
aproximadament 15.000 euros i en canvi en la convocatòria del 2012 es van repartir 
pràcticament tots, essent més o menys les mateixes entitats. 
Per aquest motiu pensen que hi hagut una falta de coherència en el moment de fer 
l’atorgament de les subvencions i que aquest fet s’hauria d’haver consensuat amb les entitats. 
Creu que això evidencia la manca de diàleg de l’Equip de govern amb les entitats. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer afegeix que, tenint en compte que entitats funcionen amb 
voluntariat, entenem que convocar reunions a migmatí per observar i valorar el procés de 
subvencions no és la millor manera de promoure aquesta participació. 
I només una reflexió a l’aire... són les entitats que han d’estar al servei de l’Ajuntament o al 
revés? És l’ajuntament que ha d’estar al servei i facilitar la feina de les entitats?. També 
demana si les entitats s’han sentit enganyades. 
 
- La regidora na Pilar Valiente Ballesteros repeteix que el consens de les entitats hi és des del 
moment que l’Ordenança està aprovada. Pel que fa al voluntariat de les entitats, diu que quan 
se les ha convocat en aquest horari, han vingut totes. 



Pel que fa al sentir-se enganyades, demana com és que, si les entitats se sentien enganyades, 
signaven les actes. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup vol assenyalar que qui atorga les 
subvencions a les entitats no segueix un criteri del tot objectiu, sinó que depèn bastant de la 
subjectivitat de la regidoria. 
 
- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que les entitats van demanar que les 
entitats no poguessin votar, aquest canvi va ser proposat a arrel de les experiències d’altres 
convocatòries de subvencions, ja que no volien ser elles qui decidissin la distribució dels diners. 
 
- El regidor n’Odonell Santos Ventura, respecte el 2012, explica que hi hagut un descens de la 
partida del 15% i que van augmentar el número d’entitats i l’objectiu era cenyir-se al que s’havia 
pressupostat, tot i que ha quedat romanent. 
 
- La regidora M. Àngels Crusellas Serra vol aclarir que ni l’Ajuntament està al servei de les 
entitats ni aquestes estan al servei de l’Ajuntament, ja que el poble es fa conjuntament entre 
tots, ningú al servei de ningú. 
 
Seguidament es passa a la votació: 
Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. 
Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra i n’Odonell Santos Ventura.  
S’abstenen: N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, en 
Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina i en Josep M. 
Camprubí Salvó. 
Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 7 abstencions, s’aprova els anteriors acords. 
 
 
APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE ELS RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ  NO UNIVERSITÀRIA I 
LES DECISIONS EN POLÍTICA EDUCATIVA 

 

Seguidament es dóna lectura a la Moció presentada pel Grup Unitari d’Artés que diu el 
següent: 

L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha 
portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i social, 
era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola 
bressol ha estat qualificada com a espai 
educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants 
com els de les famílies i de la comunitat. 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives 
de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la petita infància i a les 
seves famílies.  
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una 
iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat 
pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda 
real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la 
societat, amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de conciliació 
laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país... 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la 
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per 
als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. 
Així, es va considerar que el finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments 
poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 
1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses de funcionament de 
les llars. 
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint 
respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides les 
condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint que 



aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de 
titularitat de la Generalitat”. 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció dels 
fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució 
significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona 
part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i 
financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants 
perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir les 
polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al 
foment de la 
convivència. 
Per tots aquests motius, el grup municipal de GUA proposa l’adopció dels següents acords en 
el plenari municipal: 

PRIMER. Constatar la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació per haver imposat unes 
normes a l’Administració educativa catalana per mitjà del Reial decret llei 14/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu; la 
manca de respecte cap a la voluntat i la capacitat de la Generalitat d’exercir polítiques 
educatives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit Reial decret llei i la seva afectació 
sobre la qualitat educativa. 

SEGON. Instar el Govern a sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la 
possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, d’acord amb la moció aprovada en el 
Parlament de Catalunya el passat 10 de maig. En cas de confirmar-se’n la inconstitucionalitat o 
antiestatutarietat, demanar al Govern que actuï d’acord amb el dictamen amb l’objectiu 
d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. 

TERCER. Instar el Govern a quantificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de l’impacte en 
la despesa que suposaria per al Departament d’Ensenyament l’aplicació de les previsions del 
Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu i de les previsions de revisió a la baixa de la Llei de Pressupostos 
de la Generalitat per al 2012. 

QUART. Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el finançament 
de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament per l’ACM i la FMC al 
Departament d’Ensenyament per resoldre la situació crítica del món local respecte de la 
viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys: 

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de 
Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord 
parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en 
benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. 

b) Dotar fins a 1.600€ euros la bestreta de 1.300€ anunciada pel Departament d’Ensenyament 
per al curs 2011-12, i mantenir aquest import per als cursos següents. 

c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública de 
serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i 
coresponsabilitat entre les administracions educatives. 

d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimació del model de llars 
d’infants. 

CINQUÈ. Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants 
per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions socioeconòmiques desfavorides 
per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per alumne en 735,00 euros del curs passat. 

SISÈ. Instar el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i la 
inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de la 
transferència per a les escoles de música i dansa municipals i a comprometre’s a iniciar de 
manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa dels ensenyaments 
artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la sostenibilitat, la continuïtat i 
qualitat de les escoles municipals de música i dansa.  



SETÈ. Instar el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per a la 
Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, amb els 
mateixos recursos que els destinats el 2011. 

VUITÈ. Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al curs 
2012-2013 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les llars d’infants 
titularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos suficients per al 
manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, de les instal·lacions i de 
la qualitat educativa.  

NOVÈ. Fer arribar els acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a 
tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.  

- El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que atès que amb aquesta Moció es volen 
mantenir i aconseguir més subvencions per a l’ensenyament dels 0 als 16 anys i que el seu 
grup, en el passat, ha reivindicat aquestes aportacions, tot i no adherir-se a la Moció, hi votaran 
a favor. 
 

El Ple, per unanimitat, va aprovar aquesta Moció. 

 
 
APROVACIÓ MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA FR ANQUISTA I PER UNA 
POLÍTICA MUNICIPAL DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
Seguidament el regidor en Ramon Fornell Alsina dóna lectura a la següent Moció: 
 
Encara avui, després de més de 35 anys de la mort del dictador, el poble d’Artés viu  
d’esquena a la seva història més recent. La manipulació i la por que s’imposà al llarg dels anys  
de la dictadura i de l’anomenada “transició democràtica” encara pesen com una llosa en la  
nostra memòria com a poble.  
Mai cap govern municipal ha realitzat una política municipal dirigida a la recuperació,  
commemoració i foment de la memòria històrica del nostre poble. Així, encara avui resta  
present al nostre poble, simbologia franquista en espai públic, en concret al cementiri  
municipal. Es tracta del monument “a los caídos” i de la placa de marbre de la capella.  
Ambdós alçats després de la Guerra Civil per part de les autoritats locals del règim feixista.  
Alhora, tots aquells artesencs que perderen la  vida o foren represaliats per la  dictadura  
franquista i pel feixisme europeu, resten oblidats i encara  no han obtingut el merescut  
reconeixement i homenatge.  
Des dels finals del segle passat hi ha hagut una eclosió del moviment de recuperació de la  
memòria històrica a tot l’Estat espanyol. Les associacions de víctimes i els fills dels qui  
visqueren el franquisme n’han  estat els impulsors. L’any 2000 s’obrí una de les fosses  
comunes de la Guerra Civil a Priaranza del Bierzó (Lleó). El nét d’una de les víctimes enterrada  
en aquesta fossa creà, aleshores, l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica,  
amb l’objectiu de conèixer i fer públic el caràcter i els efectes de la repressió franquista. Va  
prendre força així, tot un moviment civil que reclamava la dignificació de les víctimes i els  
represaliats, l’obertura de fosses i un anàlisi crític i obert a la nostra història recent.  
Aquesta mobilització popular possibilità l’aprovació, a octubre de 2007, de la Llei 13/2007, del  
Memorial Democràtic, per la qual la Generalitat de Catalunya constitueix una nova institució  
pública, que té per finalitat la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica  
durant el període entre 1931 i 1980.  
També a l’octubre de 2007 el Congrés dels Diputats aprovà l’anomenada Llei de la Memòria  
Històrica (Llei 52/2007, de 26 de desembre)  per la que es reconeixen i amplien drets i  
s’estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i la  
dictadura. La llei de la Memòria Històrica eleva a rang normatiu allò que és essencial a  
qualsevol societat democràtica, es a dir l'adopció “d'una sèrie de mesures en relació amb els  
símbols i monuments commemoratius de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentades en el  
principi d'evitar tota exaltació de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la  
dictadura, en el convenciment que els ciutadans tenen dret a què així siga, a que els símbols  
públics siguin ocasió de trobada i no d'enfrontament, ofensa o greuge”.  
El seu article 15, destinat als “Símbols i monuments públics”, diu textualment: “Les  



Administracions públiques, en l'exercici de les seves competències, prendran les mesures  
oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions  
commemoratives d'exaltació, personal o col•lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil  
i de la repressió de la Dictadura”. La llei per tant, no fa referència a reconversions i atribueix a 
les administracions públiques la tasca de retirar tota simbologia franquista encara present avui  
en dia.  
D’ençà, múltiples municipis han retirat la simbologia franquista dels seus pobles i han endegat  
projectes de recuperació de la seva memòria històrica local, molts d’ells amb l’ajuda del  
Memorial Democràtic.  
Artés encara ha d’iniciar el treball per a la recuperació de la justícia, la veritat i la dignitat que  
cal restituir a les persones que foren represaliades a conseqüència de la dictadura franquista.  
Un treball que s’ha de desenvolupar en un ampli marc de col•laboracions, tant amb centres de  
recerca que treballen aquests temes: Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Centre  
d’Història Contemporània de Catalunya, Grup de Recerca de sobre l’Època Franquista, Amical  
de Mauthausen, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Centre d’Estudis del  
Bages; així com amb organismes que treballen per a la recuperació de la memòria històrica  
com el Memorial Democràtic, l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de  
Catalunya o l’Associació Memòria i Història de Manresa.  
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés  
l’adopció dels següents acords:  
Primer . Retirada de la simbologia franquista encara present al cementiri municipal, és a dir,  
tant el monument “a los caídos” de forma íntegra, així com la simbologia de la placa de la  
capella. Si s’escau, realitzar amb la màxima diligència possible, tots aquells canvis normatius  
que siguin necessaris.  
Segon .  Creació d’un subgrup de treball dedicat a la recerca i difusió envers la Memòria  
Històrica del nostre poble, el qual restarà integrat al grup de treball del Museu i el Patrimoni  
Històric, recentment constituït. Aquest grup serà l’encarregat de valorar el futur de la  
simbologia franquista retirada, amb el ben entès que part de la mateixa pot ser conservada i/o  
exposada al Museu municipal.  
Tercer . Emprendre activitats de foment de la Memòria Històrica, en especial interès aquelles  
dirigides a la dignificació i reconeixement públic de les víctimes i els represaliats pel  
franquisme. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que a vegades no és possible iniciar el procés 
d’un sol expedient de modificació de normes. Tot i que demanaran si és possible realitzar 
aquesta modificació sola. Al mateix temps els convida a treballar en diferents modificacions i 
normes per fer un refós de diverses propostes. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup està d’acord amb el contingut de la 
Moció, però que no estan segurs que el redactat sigui el millor, ja que els dóna la sensació que, 
potser, obvia una part de la història del temps de la dictadura. Creuen que també hi va haver 
actes comesos pels republicans reprovables.  
Finalment, explica que s’abstindran perquè la Moció es pugui aprovar però demanen que no es 
destrueixin sinó que es facin altres tipus d’actuacions perquè no es torni a repetir. 
 
- El regidor en Ramon Fornell Alsina diu que en el segon punt de la Moció s’explica de forma 
molt clara què es vol fer amb el material, on es parla de retirar la simbologia franquista i que el 
destí d’aquesta el decidirà el grup de treball, que enlloc es parla de destrucció. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup creu que primer s’hauria de 
crear el grup i que les decisions d’aquest s’haurien de portar a consideració del Ple, d’aquesta 
manera es podria gaudir de la confiança i suport dels diferents grups polítics. 
 
Seguidament es passa a votació: 
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 i en Josep M. Camprubí Salvó. 
Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, s’aprova els anteriors acords. 



 
 
DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS  
 
Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 
control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de 
Govern núm. 24.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor en Roger Genesca Campí, en nom del seu grup, demana sobre el tema del Hip Hop 
al regidor d’Esports. Diu que els han comentat que hi va haver alguns problemes en l’últim acte 
que va organitzar aquesta activitat a la sala 2 de gener, la festa de final de curs. Es veu que hi 
va haver improvisacions que van disgustar als assistents. A més es veu que s’ha informat als 
pares que, en el moment que hi hagi un gimnàs al municipi, aquesta activitat es deixarà de fer. 
Ho demanen perquè és una activitat que s’havia iniciat en la legislatura passada amb la finalitat 
de fomentar la diversificació de l’esport. 
 
- El regidor n’Odonell Santos Ventura respon que el festival de final de curs va començar entre 
20 i 25 minuts més tard del previst a causa d’un problema de calendari a la reserva d’espais 
municipals. Aclareix, també, que l’Ajuntament no farà competència a cap gimnàs si ofereixen 
Hip Hop. Fins aquest moment s’oferia des d’aquí perquè no hi havia cap altra possibilitat. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí pregunta per què les entitats tenen molts problemes per 
saber, actualment, on s’han d’adreçar per demanar les coses. 
 
- Seguidament, l’Interventor respon que ha estat una decisió tècnica. Aclareix que les 
instàncies entraven al Kanal i que allà no hi ha cap registre oficial municipal. El principal 
problema era que les instàncies entraven allà i no arribaven a l’Ajuntament. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí diu que el tema burocràtic es podia haver seguit portant 
des del Kanal i que la tècnica d’allà fos l’encarregada de portar-ho al registre. 
- Pel que fa al tema de SOREA, exposa que han vist que s’havia tancat la seva oficina i 
s’havien instal·lat a l’oficina d’Atenció Ciutadana. A més els consta que hi ha un acord 
econòmic amb l’Ajuntament de 5.300,00 euros a l’any, per compensar la seva utilització de les 
dependències municipals. Entenen que davant un imminent procés de renovació en el tema de 
les aigües, potser hauria calgut esgotar el contracte que tenen actualment i, en tot cas, 
comentar aquesta opció amb la resta de grups. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que SOREA tenia la intenció de tancar la 
seva oficina i que els usuaris d’Artés s’adrecessin a Sallent o via telèfon. Davant aquesta 
situació, i tenint en compte el servei que oferien a les seves oficines, sobretot a la gent gran, 
vam creure que oferir-los un espai a l’Ajuntament suposaria una millora del servei. Els vam 
demanar que atenguessin als usuaris el dimecres, dia del mercat setmanal. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que dins el plec de condicions de quan es va fer 
aquesta concessió a SOREA ja es deia que disposarien d’un espai per atendre el públic. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí diu que han trobat a faltar una mica de diàleg alhora de 
marcar les dates de les reunions. Afegeix que al pròxim Ple, que se celebrarà al migdia, 
probablement no hi podrà assistir ningú del seu grup polític. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que no pot passar d’aquesta setmana l’aprovació 
de la taxa de l’escola de música, però que tot i així encara falta la Comissió informativa. 
 
- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra afegeix que no han pogut quadrar el calendari de 
cap altra manera. 
 



- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que, temps enrere, ja van demanar si el Consell 
d’Infants funcionava o no, i si ho feia quins eren els objectius que s’han plantejat per aquest 
any. Demana també si se’ls pot facilitar el Reglament del Consell de Solidaritat. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup també el voldria. 
 
- La regidora Anna Ginestra Franquesa els informa que el Consell de Solidaritat ja s’ha reunit. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer recorda que les cinquanta persones i les entitats que van 
assistir a la reunió per parlar del Casal artesenc esperen una reunió on se’ls informi de la 
trobada amb els representants del Bisbat. Diu que van demanar que no s’eternitzés aquest 
tema i tot i així sembla que serà llarg, ja que parlem del 30 de març i d’això ja fa tres mesos. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que, després de les gestions fetes davant el 
Bisbat, li van dir que parlarien el dia 9 de juliol, per tal d’informar-los de diferents aspectes del 
Casal. El Bisbat té la seva forma de treballar i segons diuen “van a pas d’església”. El dia 9 
està previst que pugui parlar amb el sr. Bover i el sr. Carles i Carles. 
 
- El regidor en Roger Genescà Campí recorda que es va quedar que en les reunions amb el 
Bisbat es convidaria a un representant de cada grup polític. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que el dia 9 serà una trobada telefònica. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que sembla que es fa molt cas d’allò que es 
diu des del Bisbat i poc al que diu la gent del poble. 
 
- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que encara no hi ha gran cosa per explicar a la gent 
del poble. Encara no han respost si arreglaran la teulada, si es podran seguir fent activitats a 
baix i què es farà al primer pis. 
 
- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer proposa que es podria penjar a la pàgina web una 
explicació amb informació de com es desenvolupa aquest procés. 
 
- L’Alcalde diu que si pot convocar la reunió amb les persones interessades el mes de juliol ho 
farà. Afegeix que si cal passar una nota de premsa dient què diu el Bisbat també ho farà, però 
recorda que el Casal és una entitat privada i s’ha d’estar al que digui el Bisbat. 
 
- El regidor en Ramon Fornell Alsina demana que se’ls expliqui el deute municipal. 
 
- L’Interventor respon que quan vulguin poden consultar l’expedient del pressupost, ja que 
aquest es troba tot l’any en exposició al públic. 
 
 

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

 


