
 

 

 

 

 

 

Núm. 07/2013 

 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 20 DE JUNY DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint de juny de dos mil tretze, 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’Elisabet Carracedo i Mañosa i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i els regidors/es 

en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa, na Josefa 

Montañola i Cortina, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Ramon Fornell i Alsina, a l'objecte de 

celebrar sessió ordinària, prèviament convocats per avui. 

Excusa la seva absència els regidors en Josep M. Camprubí i Salvó i na Judith Saus i Moreno. 

El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA IMPLANTACIÓ D’UN NOU MODEL  DE RECOLLIDA DE 

RESIDUS 

 

A continuació el grup municipal de Convergència i Unió dóna lectura a la següent Moció: 

Moció per a la promoció d’una consulta popular en relació a l’adopció del futur nou sistema 

municipal de recollida de residus. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Actualment l’Ajuntament d’Artés es planteja realitzar un canvi de sistema de recollida de 

residus, aprofitant que el contracte d’aquest servei va vèncer i actualment es troba prorrogat. 

Amb aquest venciment, se’ns obre la possibilitat d’apostar per un sistema de gestió dels 



residus molt més respectuós amb el medi ambient com és el porta a porta (PaP). És evident 

que cada sistema té pros i contres que calen ser valorats per la població. Ens trobem, en 

qualsevol cas, en un moment clau per al futur del municipi en aquesta matèria. Damunt la taula 

ja tenim un projecte de l’Ajuntament per a la implantació del porta a porta, on es fa una 

aproximació als nous costos del canvi de sistema. El sistema que s’acabi triant, en qualsevol 

cas, determinarà decisivament la manera com el poble d’Artés gestionarà els seus residus els 

propers anys. Considerem, en aquest sentit, que cal obrir un període de reflexió entre els veïns 

d’Artés, informant-los del moment decisiu en què ens trobem i donant a conèixer les diferents 

possibilitats que s’obren. Considerem, en tot cas, que superat el procés informatiu, cal donar la 

paraula als ciutadans i ciutadanes d’Artés i triar una o altra via en base al resultat d’una 

consulta popular. 

PER TOT AIXÒ, EL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PROPOS A AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT D’ARTÉS L'ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS : 

1. Donar a conèixer als ciutadans i ciutadanes d’Artés la imminent necessitat de treure a 

concurs el sistema de recollida de residus.  

2. Obrir un procés informatiu que inclogui díptics i xerrades amb les diferents possibilitats 

futures pel que fa la gestió dels residus municipals. 

3. Fer difusió i promoure, des de l’Ajuntament, la implantació del sistema de recollida de 

residus porta a porta entenent que és més respectuós amb el medi ambient. 

4. Passat el procés informatiu pertinent, donar la darrera paraula a la ciutadania, en una 

consulta popular el resultat de la qual determini el sistema escollit. 

5. Donar a conèixer a la ciutadania els acords presos en aquest Ple mitjançant totes les vies 

possibles. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que el seu grup considera que és molt important 

la realització d’una consulta entre els veïns d’Artés. Afegeix que consideren que seria 

interessant que els ciutadans poguessin decidir sobre aquest tema. Diu que el fet de poder 

decidir en aquest tema faria que la ciutadania se sentís implicada en aquest projecte. Aquesta 

Moció també reflecteix que hi poden haver diferents opcions i que no necessàriament s’ha de 

fer la recollida “porta a porta”. Hi ha l’opció del cinquè contenidor que s’ha provat a Sant 

Sebastià i que consisteix en què es bonifica a les persones que utilitzen el contenidor de 

l’orgànica. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra exposa que reconeixent com feu en la Moció que el 

sistema Porta a porta és el millor per al medi ambient, coneixent que les directives europees 

recomanen que s’incrementi el nivell de reciclatge. 

Sabent que amb l’increment de reciclatge es creen llocs de treball en les plantes de triatge. 

Que tot el que es recicla es susceptible a tornar-se a utilitzar, siguin en el cas dels plàstics per 

a nous plàstics o fins i tot com a combustible. El reciclatge de dues tones de plàstic equival a 

estalviar una tona de petroli, mentre que el reciclatge d’una tona d’alumini permet evitar 



l’extracció de quatre tones de bauxita (el mineral a partir del qual es produeix) i la producció de 

dues tones de residus molt contaminants i difícils d’eliminar.  

No cal parlar de la necessitat de recuperació de paper i de vidre, que segurament és el que es 

recicla més i que tothom més coneix. 

Sabent que la mitjana de reciclatge d’Artés està per sota de la mitjana del Catalunya, segons 

les dades facilitades pel Consorci del Bages per a la gestió de residus (amb l’excepció de l’any 

2006). 

Hem de trobar una manera de millorar i de conscienciar als artesencs de la necessitat de 

reciclar. En aquests moments, l’equip de govern desconeixem, i ens sembla que també és el 

cas de la C.U.P., que hi hagi a tot Espanya una solució alternativa que doni uns nivells de 

reciclatge òptim. Sabem que a Itàlia n’hi ha però incrementaríem els costos (sistema de 

contenidors identificats i amb ús similar al porta a porta). El regidor en Roger Genescà i Campí 

ens ha comentat el sistema del cinquè contenidor de Sant Sebastià, però l’acord és del 13 de 

juny, segons m’ha dit ell mateix, i per això no sabem encara quin serà el nivell de reciclatge, 

però en una notícia que hem llegit es parla que l’objectiu de reciclatge és del 60%. 

Sabent que els costos de tona a l’abocador s’aniran incrementant progressivament i tenint en 

compte que el pressupost de la recollida porta a porta que se’ns ha facilitat ahir i que us hem 

tramés ens dóna uns costos econòmics  similars a la recollida actual, dimarts en la 

convocatòria que teniu d’aquest matí farem el debat pertinent sobre el model de recollida de 

deixalles. 

Per això us vam comentar que la vostra moció no es presentava en el moment adequat ja que 

la decisió no estava presa, perquè no s’havia acabat l’estudi ni el període de reflexió dels 

representants municipals. 

És per això que proposem un canvi en el punt número 4 de la vostra moció, que és el següent i 

per l’exposició feta pel regidor de Convergència i Unió creiem que ens podríem posar d’acord i 

també vull explicar el tipus de recollida que es fa a Badalona en què es col·loquen contenidors 

a les set del vespre i els recullen a les dotze de la nit que ve a ser semblant a la recollida que 

proposem per una part de la població d’Artés, sobretot per aquells edificis on viuen molts veïns 

i per tal que el carrer no es converteixi amb una gran bossa de deixalles, és ha dir que hem 

combinat la recollida de porta a porta amb la recollida selectiva però amb contenidors. 

Per tot això demana que es modifiqui el punt número 4 amb el següent text: 

Continuar consultant per tal de trobar l’existència d’alguna alternativa real que ja s’hagi posat 

en pràctica i que doni un reciclatge del 70% com a mínim, tot i que en una primera fase fos 

només del 60% també podríem posar-nos d’acord,  i amb els mateixos costos que el porta a 

porta. En el cas que trobéssim algun sistema que donés el mateix nivell de reciclatge o similar, 

donar la darrera paraula a la ciutadania i el resultat d’aquesta consulta decidís o determinés el 

sistema escollit, entre uns sistemes de reciclatge similars o superior al 70%. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que “primer de tot, disculpes perquè és una mica un 

llibre vitae. 



Farà ja uns 15 anys, que el reciclatge en format voluntari ja era un fet, faltava la recollida de la 

matèria orgànica, però al MIJAC, ja ensenyàvem a fer-ho i explicàvem els motius pels quals 

s’havia de fer, en aquelles èpoques els infants eren els que exigien a casa fer la recollida 

selectiva.  

Per aquelles èpoques també al mercat hi havia algú assegut en una cadira amb una taula 

davant i uns contenidors de piles, olis, fluorescents i poca cosa més que intentava explicar la 

utilitat del reciclatge i les funcions d’una deixalleria, així com el fet de reciclar l’oli i altres 

productes. Se’n deia en aquelles èpoques la mini deixalleria i feia més o menys les mateixes 

funcions que la deixalleria mòbil que encara para al mercat cada 15 dies. 

Fa més de 12 anys que es va crear el Grup ecologista formació Artés. Fa 12 anys ja dèiem que 

la solució no era el reciclatge que la solució era la reducció dels residus que es generaven, la 

utilització dels materials reciclats, la reutilització de productes... en aquelles èpoques ja es van 

fer els primers gots reutilitzables per conscienciar a la gent que tant important era la festa com 

la defensa del medi i que no eren incompatibles. 

Des de llavors ençà estem igual o pitjor. 

Estem en un dels percentatges més baixos de la comarca en reciclatge, i fins al moment 

encara no hem vist en cap dels ajuntaments d’Artés una política mediambiental, sempre s’han 

fet els mínims. 

El model actual està pràcticament esgotat, en part per culpa de la nul·la educació ambiental 

que s’ha realitzat des d’aquest ajuntament per part dels diferents governs existents els últims 

14 anys. Possiblement no recordareu el nom dels regidors i regidores que hi ha hagut aquests 

14 anys, però el seu pressupost global executat en educació mediambiental no crec que hagi 

passat dels 5.000 €. 

Agenda 21, pla de mobilitat, PEPA,...però de moment RES. 

Des de la Cup Artés creiem en el porta a porta, i tot i que mai tancarem la porta a processos 

participatius, entenem que aquest no és ni el què ni el quan començar a creure en processos 

participatius per part de CiU. 

Si us plau ara que ens plantegem avançar una mica més en la consciència de la gent, no 

juguem amb la participació. Perquè...Anem molt tard!  

Per altra banda veure que la realitat d’Artés és aquesta, i que la realitat d’Alfés segurament és 

molt diferent, per tant destacar que no ens podem comparar en tot si les realitats són diferents.” 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup manté la Moció tal com l’han 

presentat i lamenten que no s’hagin pogut posar d’acord i recorda que el mes passat  ja van 

intentar presentar aquesta Moció. Pel que fa a l’esmena que vol introduir el grup de Govern i 

que potser està consensuada amb el grup de la C.U.P. diu que va directament al punt més 

essencial de la Moció i que és la consulta als veïns. Afegeix que mai és tard per encetar un 

procés participatiu i que ara seria un bon moment perquè és un tema cabdal que afectarà a la 

majoria d’artesencs. El que demanem és que la darrera paraula la tingui la ciutadania i se’ls 

permeti decidir. 



 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que tot el pla del porta a porta ja va encaminat 

una mica a ser un procés participatiu. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra especifica que no es neguen a un procés 

participatiu però sempre que aquest sigui equilibrat i amb un objectiu. Explica que, en tot cas, la 

consulta participativa s’hauria de fer entre els diferents mètodes que arribin al mateix lloc amb 

el mateix nivell de reciclatge, és a dir d’un 60%. Afegeix que no es neguen a fer la consulta, 

sinó que el que volen és tenir clar què es demana a la consulta. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que l’esmena és consensuada amb el grup de la 

C.U.P. En aquest tema del porta a porta, tan el Grup Unitari, com la CUP i el grup de Progrés hi 

estan d’acord. Afegeix que s’ha de parlar i s’està parlant amb el poble dels sistemes que es 

volen implantar. Per tot això, hem preparat una Moció de substitució que és una proposta 

alternativa i que serà la que votarem ja que no s’ha incorporat cap esmena en la Moció 

presentada per Convergència i Unió. 

 

Seguidament es passa a la votació de la Moció presentada pel grup de Convergència i Unió, 

amb el següent resultat: 

Voten a favor: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i 

Shawa i na Josefa Montañola i Cortina. 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa,  en 

Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

Vist el resultat de 4 vots a favor i 7 en contra, queda desestimada l’anterior Moció. 

 

A continuació, els grups de Grup Unitari, Progrés Municipal i la Candidatura d’Unitat Popular 

presenten una proposta alternativa que diu el següent: 

MOCIÓ RECOLLIDA PORTA A PORTA 

Proposta CUP, PM i GUA Artés  

Artés recicla al voltant del 25 % dels residus que genera (mitjana per sota de la comarca del 

Bages i de Catalunya).  Segons les directives europees, en els propers anys haurem de reciclar 

un percentatge cada cop més elevat de les diferents fraccions.  Per altra banda el cost ecològic 

de mantenir l’actual model és cada cop major i el cost econòmic d’enviar productes a 

l’abocador és cada cop més gran també.  

Fa uns mesos que els diferents grups municipals amb representació a l’Ajuntament estan 

treballant per realitzar un canvi en el model de recollida selectiva, apostant per un sistema més 

respectuós amb el medi ambient i amb les directrius europees. 

En un primer moment es realitzà un estudi de la Diputació de Barcelona, amb el suport de 

tècnics de l’Agència de Residus Catalana. Més tard s’encarregà el projecte a l’empresa 



Ambiens.  L’anàlisi realitzat per ambdós veu possible la implantació del sistema de recollida 

selectiva Porta a Porta, tant a nivell geogràfic com econòmic. 

Actualment el contracte de servei  es troba en pròrroga així que l’aposta que prengui el 

consistori serà vàlida pels propers anys. 

Des de les formacions polítiques GUA-AM, PxA-PM i CUP-AE, entenem que la gestió dels 

residus municipals és un tema de cabdal importància.  Apostem perquè les accions municipals 

tendeixin a contaminar menys i a ésser més respectuoses amb el medi ambient, i així queda 

reflectit en el nostre programa electoral.  El sistema actual de què disposem aconsegueix uns 

resultats molt per sota del recomanat i res fa preveure que una alternativa optativa maquillada 

aconsegueixi resultats notables.  

És per això que proposem 

1) Que totes les forces polítiques segueixin participant en la Comissió de Recollida 

Selectiva, conjuntament amb els representants de l’empresa Ambiens.  

2) Que les xerrades informatives de la Comissió de recollida selectiva s’obrin no només 

als representants dels blocs de pisos i el comerç sinó que es facin extensibles a més 

actors socials. 

3) Sol·licitar informació  sobre l’existència d’alguna alternativa real al sistema de recollida 

selectiva porta a porta que ofereixi un nivell de reciclatge del 70% com a mínim i amb 

uns costos similars. 

4) En el cas que el punt tres sigui afirmatiu, donar la darrera paraula a la ciutadania, en 

una consulta popular, el resultat de la qual determini el sistema escollit. 

5) Donar a conèixer a la ciutadania els acords presos en aquest Ple mitjançant totes les 

vies possibles.  

 

- El regidor en Joan Babeli Shawa demana si primer de tot es farà però la consulta popular. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que en el supòsit que hi hagi sistemes 

alternatius, que siguin possibles i donin el mateix resultat, sí. Que és el que us vam proposar 

que reflectíssiu en la vostra Moció. 

 

Seguidament es passa a la votació d’aquesta proposta alternativa presentada pels grups de la 

CUP, PM i GUA, amb el següent resultat: 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa,  en 

Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i 

Shawa i na Josefa Montañola i Cortina. 

Vist el resultat de 7 vots a favor i 4 en contra, queda aprovada aquesta última Moció. 

 

 



APROVACIÓ MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ TRAM CARRER MARTA  MATA 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per la Comissió de Territori, que diu el 

següent: 

“Vista la instància presentada pels senyors Josep Fonts Bosch i Xavier Roca Solergibert, 

registre d’entrada núm. 1469, del dia 15 de maig de 2013, en virtut de la qual sol·liciten la 

modificació  de la denominació del carrer Marta Mata , en el tram comprès entre el carrer 

Montserrat i el carrer la Paloma, i que  es mantingui la denominació  anterior de carrer 

Arquitecte Gaudí en aquest tram. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.-  Modificar l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia 13 de juliol de 2006, i aprovar  

inicialment la denominació de carrer Arquitecte  Gaudí en el tram comprès entre el carrer 

Montserrat i el carrer La Paloma. 

Segon.-  Sotmetre aquest  acord  a un termini d’informació pública de 30 dies hàbils mitjançant  

anunci  en el BOP , pàgina web municipal i tauler d’edictes municipal   a efectes que qualsevol 

persona  pugui presentar les  al·legacions que consideri convenients. 

Si no es presenten al·legacions l’acord  inicial esdevindrà definitiu” 

El Ple, per unanimitat, aprova l’anterior acord. 

 

APROVACIÓ INICIAL PLA d’AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA D E SANT JOAN D’ARTÉS  

 

Seguidament es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 

Vist el Pla d’Autoprotecció de la Festa de Sant Joan D’Artés, elaborat pels Serveis Tècnics 

municipals i trobat conforme, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar el Pla d’Autoprotecció de la Festa de Sant de Sant Joan d’Artés, elaborat pels 

Serveis Tècnics municipals. 

Segon.- Sotmetre’l a exposició pública pel termini de trenta dies mitjançant inserció de l’anunci 

en el DOGC, en el Butlletí Oficial de la província , en el taulell d’anuncis i  en l’espai web de 

l’ajuntament  d’Artés. En el supòsit de no presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial, 

aquest restarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina explica que consideren molt important pel poble que es 

faci aquest pla i que des del grup de la CUP han aportat algunes millores al pla a la proposta 

inicial, però tot i així són del parer que s’ha fet una mica a corre-cuita i amb poca previsió i 

pensen que ha quedat “penjat” el que creuen que és molt important i que són els dos grups de 

voluntaris, tant el d’intervenció com el sanitari. Sens dubte aprovarem el document, però amb el 

ben entès que de cara l’any vinent es pugui disposar d’aquests dos grups creats i en 

funcionament. Són dos grups de voluntaris però creiem que l’Ajuntament hauria d’impulsar la 

seva creació i facilitar la seva formació. Un dels temes més importants és el de la manipulació 

de pirotècnia que creiem que seria interessant desenvolupar-lo al llarg del proper any. 



 

- El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que el seu grup comparteix el que ha expressat 

el regidor de la CUP i explica que s’abstindran per tal que hi pugui haver aquest Pla, però 

creuen que els processos participatius haurien d’opinar i no tenen coneixement i no saben si 

s’ha fet amb l’entitat afectada per tal de tenir aquest Pla el més adaptat possible. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que aquest és un Pla que hauria de tramitar 

l’entitat, igual que el tema dels petards i totes les coses relacionades amb aquesta festa. Pel 

que fa al fet d’impulsar grups de voluntaris, com poden ser personal sanitari i altres membres 

de voluntariat han de ser col·lectius que neixin i que siguin creats amb responsabilitat. Per part 

de l’Ajuntament, incorporar un grup de voluntaris al Pla ens serà fàcil, l’únic però ha de ser un 

grup responsable. Aquest Pla s’ha fet des de l’Ajuntament per tal de treure pressió a l’entitat, tal 

com ja es fa amb les assegurances des de fa temps, amb les quals es cobreixen els actes i 

més els actes amb risc com és aquest cas. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina afirma que formalment la revetlla de Sant Joan està 

organitzada per l’Ajuntament, però a la pràctica és organitzada per una comissió. 

 

- L’Alcalde explica que en aquest cas és municipal per totes les entitats als quals donem el nom 

per la cobertura de l’assegurança.  

 

Seguidament es procedeix a la votació de l’anterior acord: 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa,  en 

Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa i 

na Josefa Montañola i Cortina. 

Vist el resultat de 7 vots a favor i 4 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 

 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012: OBRA CONNECTIVITAT  NUCLI ANTIC 

 

Atès que el Decret 245/2007, de 6 de novembre, va aprovar les bases d’execució del Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya 2008 - 2012. 

Atès que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a 2012 inclou l’obra núm. 226 PG: 

“Millora de la connectivitat per als vianants del nucli antic amb el centre” amb una subvenció de 

121.260,74  euros, IVA inclòs. 

El Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer .- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i la 

normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 



Segon- . Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 

obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent: 

Nom i cognoms del director/a facultatiu/iva de les obres o responsable de l’actuació 

Pere Pajerols Casas 

Títol professional: Arquitecte superior 

Tercer .- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 

sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

Quart .- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha 

sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 

Cinquè- . Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també 

de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de 

l’actuació, així com la seva posada en servei. 

Sisè .- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària especificada 

a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació. 

Dades de la partida pressupostària: 

Número 15561910 Any del pressupost: 2012 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup s’abstindrà, tot i que són partidaris 

d’acceptar totes les subvencions que vinguin de fora i amb l’abstenció ja ho permeten, però és 

un procés en el qual  no hi han mostrat el seu suport des del primer moment. Prioritzar els 

diners d’aquest PUOSC cap aquesta obra per a nosaltres no és el més important, sinó que en 

trobem d’altres més necessàries, i crec que en el programa electoral nosaltres ja presentàvem 

la idea que el projecte de la ctra. de Sallent es fes mitjançant una pluja d’idees i això no s’ha 

fet. 

 

Seguidament es procedeix a la votació de l’anterior acord: 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa,  en 

Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa i 

na Josefa Montañola i Cortina. 

Vist el resultat de 7 vots a favor i 4 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS FIRA 2013 

 

Ateses les bases que regulen els ajuts de l’Ajuntament d’Artés a les empreses del municipi per 

al foment del desenvolupament econòmic local, que es van aprovar pel Ple de l’Ajuntament 

d’Artés, en sessió del dia 19 de juliol de 2012 . 

Vist que els dies 6 i 7 d’abril de 2013 l’Ajuntament d’Artés va organitzar la 53a Fira d’Artés. 



L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

-Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts a les empreses del municipi  per al foment 

del desenvolupament econòmic local, amb càrrec a la partida 39900 del pressupost d’ingressos 

de l’Ajuntament, segons les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Artés en sessió del dia 

19 de juliol de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la província  del dia 8 d’octubre de 

2012, publicant-se la present convocatòria   en el BOP, tauler d’anuncis municipal i  a  la web 

de la corporació www.artes.cat.           

El termini  de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 

publicació  de la  present convocatòria  en el Butlletí oficial de la Província . 

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

 

APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS ESCOLA DE MÚSICA 

 

Ateses les bases que regulen els ajuts individuals per a la promoció de la cultura musical en 

l’àmbit local, aprovades pel Ple de la Corporació el dia 20 de setembre de 2012, es proposa al 

Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals per a la promoció de la cultura musical 

en l’àmbit local per al curs 2013-2014, segons bases aprovades pel Ple de la Corporació el dia 

20 de setembre de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província del dia 1 d’octubre de 

2012, obrint el següent període per a la presentació d’instàncies: 

1. Del 2 al 24 de juliol de 2013, per alumnes matriculats en període ordinari 

2. Del 7 al 29 de gener de 2014 per alumnes matriculats de l’1 de setembre de 2013 fins 

el 29 de gener de 2014. 

Segon.- Els ajuts objectes d’aquesta proposta es faran efectius amb càrrec a les partida 31200 

del pressupost municipal d’ingressos vigent. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez exposa que pel que fa aquesta convocatòria, i segons 

la línia que s’establia en el Ple de 20 de setembre de 2012, en què es va aprovar la nostra 

demanda d’aprovar un ajut per la promoció de la cultura musical i així poder ajudar als nostres 

alumnes, tant els que cursen aquests estudis dins com a fora del nostre municipi. Volem dir, 

però, que durant aquest període hem trobat a faltar el diàleg i el treball. En l’anterior curs es va 

fer una Comissió de treball per veure quin era l’estat de l’Escola i poder valorar quina seria la 

millor manera per tal de poder afrontar el curs. Es va apostar per classes conjuntes, col·lectives 

i també es va demanar que tècnics externs analitzessin l’estat de l’escola, entre altres coses. 

Tot just fa quinze dies se’ns va presentar mitjançant tècnics de la Diputació un informe de 

l’Escola municipal. Un informe on s’exposen els objectius de l’escola, les dades 

sociodemogràfiques, les característiques de la població...i propostes per al proper curs. Un 

informe que no entra a valorar en profunditat alguns factors com la varietat de classes, de 

grups, d’instruments, si la configuració de partiment d’hores de classe és correcte..., en 

definitiva un informe que no es “mulla”. No es “mulla” per prendre decisions, de si fan falta més 



professors o no, si les classes són les òptimes, amb el factor que a l’hora plantejar els preus i 

potser ajustar amb més cura totes aquestes taxes. Fer les ajusts necessaris per tal que en 

moments com l’actual puguem estalviar diners als artesencs. En definitiva, poder entrar a 

valorar més a fons aquest detall aquesta proposta, i som del parer que aquesta hauria sigut 

més efectiva si l’hagués realitzat un tècnic extern ja que a hores d’ara no tenim cap valoració 

de com ha anat el curs ni tan sols un balanç econòmic del centre. Les últimes dades 

obtingudes daten del novembre de l’any passat. Sabem que alguns alumnes del centre no hi ha 

entrat per motius econòmics i que la falta de nens en els primers cursos generen un desfase en 

l’econòmia del centre. Per aquest motiu, l’augment d’ajuts als alumnes podria incentivar el 

número de matricules i cobrir en una part aquest desfasament. Per tot això i de la mateixa 

manera que vam fer en l’altre Ple, on vam debatre aquesta proposta, demanem altra vegada 

que s’estudiï augmentar aquesta subvenció entre el 15 o el 20%, atès el bon estat dels 

comptes de l’Ajuntament.  

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí, pel que fa a la proposta que es presenta, diu que 

simplement es tractaria d’allà on en el punt 5 de les bases on diu un 10% , canviar-lo per un 

15% i mantenir tota la resta. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa aclareix que,  tal com diu al principi de l’estudi de 

la Diputació, es tracta d’un breu anàlisi de recollida de dades significatives de l’escola i 

presenta una sèrie de reflexions i consideracions que l’equip directiu de l’escola ha recollit,  fins 

i tot la tècnica de la Diputació va felicitar a l’Equip directiu per la rebuda d’aquestes 

consideracions i és per això que crec que en aquest sentit sí que s’han mullat tots. Pel que fa a 

l’estudi econòmic és cert que el tenim pendent, us hem passat el de l’Escola Bressol i 

properament us passarem el de l’Escola de Música. 

 

- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros, pel que fa la tema econòmic, en referència al 

que ha dit el regidor en Manel Parreño sobre el fet que els artesencs no hagin d’aportar més 

diners a l’Escola de Música, afegeix que en aquests moments els artesencs ja estan prop del 

màxim o al màxim del que hi poden aportar i diu que aquesta dada ja és prou significativa com 

per replantejar-se el 15% que diuen. Ens falta l’estudi econòmic de com ha anat l’Escola amb 

aquesta bonificació que es realitzar en el curs 2012/13 i en el moment que tinguem el curs 

tancat, es tindrà en compte això i llavors es veurà si s’han de modificar o no les bases. L’altra 

cosa per la qual demaneu augmentar el tema de la bonificació és el bon estat econòmic que té 

l’Ajuntament i és cert que hi ha un romanent força significatiu però també és veritat que la 

política estatal no ens deixa aportar aquests diners a certes polítiques socials, educatives i 

culturals i per tant, en un principi, aquest romanent no el podem tocar, sembla ser que potser 

es podrà tocar per inversions, llavors caldrà valorar si aquestes inversions es destinen a 

l’Escola de Música o no. 

 



- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que la Generalitat de Catalunya tampoc s’ha 

definit encara en el tema del que són les aportacions, això vol dir que es porta un ròssec i a 

més no sabem encara quan rebrem els 230 euros i si serà aquesta la quantitat que es rebrà. El 

que sí que és clar és que els pares hi aporten diners i que l’Ajuntament hi està aportant molts 

diners també. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica les dades que corresponen per habitant de 

l’any 2012 i és de 59,7 euros i els municipis de menys de 25.000 habitants és de 25,7 euros, tal 

com es pot veure hi ha una diferència important. Demà és l’últim dia de matriculació a l’Escola 

de Música i a partir de la setmana vinent ja sabrem com han anat i llavors es podran fer les 

valoracions pertinents. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez afegeix que els estan demanant que s’aprovi una 

subvenció sense que haguem pogut fer cap tipus d’estudi de quina és la viabilitat, i de com està 

l’Escola de Música, donant per entès que el 10% és el suficient o més que suficient. Ja en 

l’altre Ple vam demanar el 15% i vam haver d’acceptar el 10% perquè no hi havia res i alguna 

cosa era alguna cosa. Nosaltres pensem que aquest 15% és possible i no entenem que ens 

demaneu que aprovem alguna cosa que no hem pogut valorar ni estudiar. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana que es voti l’esmena que proposa el seu grup, 

de passar  del 10 al 15%, és a dir de mantenir les mateixes bases i només modificar l’article 

cinquè. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que l’equip de govern, amb les comptes actuals, 

troba una mica agosarat proposar el 15%. Afegeix que l’aportació de tots els artesencs a 

l’Escola de Música és ja molt significativa i que creu que s’hauria de deixar com està. 

 

Seguidament es passa a la votació de l’esmena d’incorporar el 15% de subvenció, amb el 

següent resultat: 

Voten a favor: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i 

Shawa i na Josefa Montañola i Cortina. 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra i n’Elisabet Carracedo i Mañosa.   

Abstencions: En Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

Vist el resultat de 4 vots a favor i 5 en contra i 2 abstencions, queda desestimada la 

incorporació de l’anterior esmena. 

 

Votació de la proposta de l’Alcaldia: 



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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa,  en 

Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa i 

na Josefa Montañola i Cortina. 

Vist el resultat de 7 vots a favor i 4 abstencions, queda aprovada la proposta de l’Alcaldia. 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ TAXA ESCOLA DE MÚSICA 

 

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. 17, 

reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola de música municipal i del Dictamen 

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

“DICTAMEN Relatiu a la modificació de l’Ordenança f iscal núm. 17 reguladora de la taxa 

per la prestació del servei d’escola de música muni cipal 

Antecedents 

Des de la regidoria d’Ensenyament es proposa modificar la taxa per aquest servei. 

Vist l’estudi econòmic que consta a l’expedient d’acord amb allò establert a l’article 25 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.  

I a la vista del que es preveu en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel RDL 2/2004 en els seus articles 15 a 19 sobre el procediment per a l’aprovació i 

modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Aquesta Comissió informativa proposa al Ple municipal que adopti els acords següents 

ACORDS: 

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la 

taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals: escola 

municipal de música, el contingut de la qual és el següent: 

 €/mes Matrícula  

Sensiblització 4, 5 i 6 anys 25,00 50,00 

Música per nadons 25,00 sense matrícula  

Cor infantil 10,00 25,00 

Cor adults/ Cor jove/ Combos joves 16,00 

25,00 € (menors 18 anys)  

30,00 € (18 anys o més) 

Orquestra de flautes 8,00 sense matrícula  

 

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. 17 entrarà en vigor a partir de la publicació 

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

modificació.” 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana que quan es facin les preinscripcions s’informi 

que si no es compleixen les ràtios o que si no hi ha els alumnes suficients no es tiraran 

endavant.  

 

- L’Alcalde afegeix que tampoc es modificaran horaris de professors, no s’ampliaran els horaris 

del personal docent. Aquesta proposta s’ha proposat pel fet que hi ha alguns professors que 

poden realitzar aquestes activitats. 

 

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

 

APROVACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LES ABSÈNCIES DEL LLOC  DE TREBALL, PER 

RAÓ DE MALALTIA O ACCIDENT, QUE NO COMPORTIN SITUAC IÓ D’INCAPACITAT 

TEMPORAL AMB BAIXA MÈDICA, DEL PERSONAL DE L’AJUNTA MENT D’ARTÉS 

 

Atès que en data 13 de maig de 2013 es va reunir la Mesa General de Negociació de l’Empleat 

Públic de l’Ajuntament d’Artés per la regulació de les absències del lloc de treball, per raó de 

malaltia o accident, que no comportin situació d’incapacitat temporal amb baixa mèdica, del 

personal de l’Ajuntament d’Artés, i en la qual les parts van arribar als següents ACORDS: 

”Primer.-  Fixar els dies d’absència al treball del personal de l’Ajuntament d’Artés, funcionari i 

laboral, per causa de malaltia o accident que no donin lloc a una situació d’incapacitat temporal, 

als quals no s’aplicarà el descompte en nòmina ,en un total de quatre dies dins l’any natural, 

dels quals només dos podran tenir lloc en dies consecutius. 

Segon.-  Als efectes de garantir la correcta prestació dels serveis, qualsevol incidència 

d’absència del lloc de treball haurà de ser comunicada en la forma que es consideri més adient 

(telèfon, correu electrònic,...), amb independència de la seva posterior justificació. 

Tercer.-  Comunicar el contingut del present acord als empleats i empleades de l’Ajuntament 

d’Artés mitjançant correu electrònic o qualsevol mitjà que permeti la recepció de la informació.” 

És per això que aquesta Alcaldia proposa al Ple l’aprovació i la ratificació dels anteriors acords. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar i ratificar els anteriors acords presos per la mesa de 

negociació per la regulació de les absències del lloc de treball, per raó de malaltia o accident, 

que no comportin situació d’incapacitat temporal amb baixa mèdica, del personal de 

l’Ajuntament d’Artés.” 

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

 



APROVACIÓ EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 4/2013 I TRANSFERÈNCIA DE 

CRÈDIT 

 

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

 

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

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

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

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

o de suplement de crèdit en el segon. 

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

se, entre d’ altres, amb càrrec a baixa de crèdit d’ altres partides. 

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

Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2013, el present expedient haurà de sotmetre’s a 

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

Pressupostos. 

Vist que l’ article 179 i 180 del RDL 2/2004, així com la base desena d’ execució del Pressupost 

2013 estableixen quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una partida el crèdit de la qual 

sigui insuficient i sigui possible minorar el crèdit d'altres partides corresponents a diferents nivells 

de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un 

expedient de transferència  de crèdit. 

L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de l'Ajuntament o dels 

organismes autònoms quan afectin partides de diferents àrees de despesa correspon al Ple de 

l'Ajuntament. 

Atès que l’ expedient de transferències de crèdits proposat en aquest expedient es realitza en 

partides de la mateixa i també de diferent àrea de despesa.  

I vist que la base 10ena del Pressupost estableix que correspon l’ aprovació de l’ expedient de 

transferències de crèdit que afecti a partides de diferent àrea de despesa al Ple de la Corporació 

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari per un import total de 24.250,00 

euros. 

SEGON.- AUTORITZAR l’ expedient de transferències de crèdit per un import total de 11.500,00 

euros. 

TERCER.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 4/2013, dins el 

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

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

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

 

151 22706 Estudis i treballs tècnics 14.500,00 Eur 



340 63200 Inversió reposició edificis   9.000,00 Eur 

912 46602 AMI 750,00 Eur 

TOTAL                      24.250,00  Eur  

 

FINANÇAMENT 

 

BAIXA CRÈDIT 

 

155 20400 Lloguer material de transport 20.000,00 Eur 

155 21000 Manteniment infraestructures 2.000,00 Eur 

338 62504 Mobiliari festes 2.250,00 Eur 

TOTAL                                   24.250,00 Eur 

 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 

PARTIDES DE DESPESA QUE AUGMENTEN 

 

340.21200 Reparació edificis z. esportiva      2.500,00 Eur 

920.22706 Estudis i treballs tècnics       9.000,00 Eur 

 

PARTIDES DE DESPESA QUE DISMINUEIXEN 

 

151.12000 Sou grup A1       1.000,00 Eur 

151.12100 Complement de destí      1.000,00 Eur 

151.12101 Complement específic                  7.000,00 Eur 

338.62504 Mobiliari festes                 2.500,00 Eur 

 

QUART.- De conformitat amb allò que disposa l'article 179 en relació amb el 169 del Text refós de 

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

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

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

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

presentat reclamacions. 

No obstant, el Ple decidirà 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que veuen que l’expedient inclou diverses partides i 

que majoritàriament no ho veuen malament, però hi ha una partida que no veuen tan bé i és la 

d’estudis i serveis tècnics, i que és de 14.500 euros. Es tracta, pel que sembla, d’un estudi 

realitzat l’any 2009 sense encàrrec formal.  Un estudi d’un projecte urbanístic del qual no 

disposem de cap mena d’informació. Entenem que es tracta d’una nova mala pràctica de 



funcionament de l’ajuntament en relació als serveis tècnics. I davant el cúmul de casos, tenim 

por que arribin més factures estranyes. Ens sembla un procés força obscur i tèrbol i voldríem 

sol·licitar-ne més informació i que se’ns donés explicacions. 

Així doncs donat que no se’ns ha acceptat la nostra petició de dividir l’expedient en les diverses 

partides, (la resta de les quals ens semblen acceptables)  votarem en contra del conjunt de 

l’expedient. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que l’any 2009 va poder veure el projecte, que 

quan vulguin el poden veure. Afegeix que és un treball que es va fer a la legislatura del 2009, 

però el podem valorar dins la Comissió del Territori. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa,  

S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa i 

na Josefa Montañola i Cortina. 

Voten en contra: En Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

Vist el resultat de 5 vots a favor, 4 abstencions i 2 vots en contra, queda aprovat l’anterior 

acord. 

 

APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTE RVENCIÓ EN 

SITUACIONS DE MALTRACTAMENT A LA INFÀNCIA I L’ADOLE SCÈNCIA A LA 

COMARCA DEL BAGES 

 

El dia 15 d’abril d’ enguany va tenir lloc als Serveis Territorials d’Ensenyament de  la Catalunya 

Central  la jornada de presentació del “Protocol per a la prevenció i la intervenció en 

situacions de maltractament a la infància i l’adole scència a la comarca del Bages” , 

elaborat per la CTIC del Bages (comissió tècnica interdepartamental de coordinació 

d’actuacions  adreçades als infants i als adolescents del Bages). 

La CTIC del Bages integra a professionals de tots els serveis que intervenen en la protecció 

dels infants i adolescents en situació de risc. Actualment la CTIC actua transitòriament com a 

comissió tècnica de la futura Taula Local d’Infància, a l’espera de l’aprovació del decret que  

regularà la constitució de les Taules Territorials d’Infància creades per la llei 14/2010, dels drets 

i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 

El Protocol s’ha elaborat d’acord amb les directrius de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i  l’Adolescència i amb subjecció a l’’art. 83 de la llei 14/2010 que disposa l’obligació de 

promoure l’establiment de protocols que assegurin una actuació integral  dels diferents serveis 

implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents. 



El treball d’elaboració del protocol per part dels  professionals que integren la CTIC del Bages 

s’ha fet amb el suport de les respectives institucions i amb el coneixement del  Consell 

d’Alcaldes.   

L’objectiu  principal del Protocol és el de  garantir, en les millors condicions possibles, la 

protecció dels infants i dels adolescents, residents o que es trobin eventualment a la comarca, 

de tot tipus de maltractament, establint mecanismes específics de coordinació, cooperació i 

complementació de tots els serveis implicats.  

En aquest moment és necessari aprovar el protocol per part de la corporació, a fi de formalitzar  

la cooperació  entre totes les entitats implicades i l’habilitació dels respectius  professionals   

per actuar d’acord  amb els  termes que estableix el protocol, dins del marc legal que sigui 

vigent en cada moment.  

Per tot el què s’ha exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat , acorda: 

PRIMER.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en si tuacions de 

maltractament a la infància i l’adolescència a la c omarca del Bages” , i habilitar a tots els 

professionals de l’Ajuntament per a la seva intervenció i cooperació en el treball en xarxa que 

regula. 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que traslladi tots els 

acords institucionals d’aprovació o d’adhesió  al Protocol  a la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i  l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER.-  Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages  i a la comissió tècnica 

que la substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància del Bages.“ 

 

DONAR COMPTE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNT AMENT D’ARTÉS I 

CATALUNYA BANC S.A.U. PER AL FOMENT DEL LLOGUER SOC IAL D’HABITATGES 

 

Seguidament es dóna compte del conveni de col·laboració signat el 23 de maig de 2013 entre 

l’Ajuntament d’Artés i Catalunya Banc SAU per al foment del lloguer social d’habitatges, el qual 

va ser aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 13 de maig de 2013. 

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

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que en la redacció del conveni no s’ha tingut en 

compte a l’oposició en cap moment, tot i que es va comentar per sobre que es faria en una 

comissió, però que el conveni en si el vam veure quan ja feia tres setmanes que s’havia signat. 

Afegeix que s’ha dit que es tractava només de tres pisos i que la notícia i difusió que s’ha fet 

d’aquest és molt grandiloqüent que es parlava molt de la feina que s’havia fet, però en cap 

moment es diu que només es tracta de tres pisos. Diu que es tracta d’una iniciativa i un 

projecte d’una entitat financera, sota els seus criteris i interessos. També demana si 

l’Ajuntament ha pogut veure aquests habitatges, en quin estat es troben i si és necessari 

realitzar-hi obres. D’altra banda s’hagués pogut incloure al conveni algun compromís a l’entitat 

financera. Per exemple que no porti a la pràctica cap desnonament al poble. Sinó es pot donar 



la paradoxa que  un ajuntament que teòricament és contrari a la realització de desnonaments 

col·labori amb una entitat financera que n’executa.  De fet, sabem que hi ha persones en 

situació d’imminent risc de desnonament i arribats a aquest punt demanem la creació d’un grup 

de treball d’habitatge  juntament amb els tècnics de Serveis Socials Municipals per tal de 

treballar aquest tema i donar compliment efectiu a les diverses mocions aprovades relatives al 

dret a l’habitatge. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el regidor en Ramon Fornell ho ha expressat 

molt bé i dir que seria interessant que es pogués treballar més en xarxa els diferents partits 

aquí representats, ja que a vegades t’assabentes de les coses pels mitjans de comunicació i 

això sap una mica de greu. Per una altra banda dir que si que estan d’acord en arribar a acords 

amb entitats financeres. Esperen que es puguin arribar a acords d’aquest tipus amb les altres 

entitats i veiem bé que hi hagi un treball continu per tal de valorar l’estat dels pisos, si cal fer-hi 

obres o no. Fins i tot a nivell de Serveis Socials, es podria fer alguna tasca de voluntariat per tal 

d’adaptar aquests pisos. S’hauria d’intentar que aquest tema no quedés aïllat com una simple 

notícia i tingués una continuïtat, que de moment no hem vist. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra recorda que en una Comissió, en el grup de treball 

de Territori, es va informar que estàvem a punt de signar el conveni. Afegeix que l’entitat 

bancària deixarà els pisos amb els comptadors d’aigua i llum posats per tal que la gent hi pugui 

entrar a viure de seguida, per tant el tema d’obres no serà necessari perquè ja estaran en 

condicions de viure. El tema de possibles desnonaments no quedava dins el conveni, sinó que 

en converses posteriors que s’han tingut amb aquesta entitat, que és l’única que ha respost a la 

nostra demanda, s’han compromès a comunicar-nos si hi hagués algun possible cas de 

desnonament. Pel que fa a les Mocions que fan referència a l’habitatge, diu que continuaran 

treballant, tot i que ara ja poden dir que s’ha fet alguna cosa que no s’havia fet. 

 

DONAR COMPTE CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOCIAL ENTRE L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS I CÀRITAS PARROQUIAL PER COBRIR NECESSITATS  BÀSIQUES DE LES 

FAMÍLIES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

Seguidament  es dóna compte del conveni signat el 6 de juny de 2013 entre l’Ajuntament 

d’Artés i Càritas Parroquial  de col·laboració social per cobrir necessitats bàsiques de les 

famílies amb risc d’exclusió social i aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada 

el dia 4 de juny de 2013. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que en el procés de votació de la moció que 

demanava aquest conveni que va presentar CiU Artés, des de la Cup vam intentar defensar els 

serveis socials municipals com a mitjà per a resoldre els problemes bàsics dels ciutadans 

artesencs. Quan es va negociar l’aprovació dels presents pressupostos vam demanar també el 



compromís que com a mínim cada dos mesos l’ajuntament fes donació mitjançant els tiquets o 

amb el sistema que es cregués més oportú de l’aliment a les persones que es cregués des dels 

serveis tècnics de l’ajuntament. 

En aquest moment es dóna compte d’un conveni que s’ha signat a córrer cuita, on es 

presentava un primer model abans d’una primera reunió, on posteriorment no hi ha hagut una 

segona reunió per confirmar que s’havien plasmat els acords presos i on en el fons es 

demostra una falta de metodologia de treball. 

Durant tot aquest període de temps el més greu no ha estat la metodologia, ni aquest conveni 

on al final cadascuna de les parts acabarà fent tot allò que podrà o que li vindrà de gust, el més 

greu és que durant aquest període de temps, des de l’ajuntament només s’ha donat una ajuda 

alimentària, durant aquests 6 primers mesos de l’any hem prioritzar treballar un conveni sense 

tenir en compte el dia a dia dels ciutadans, que a l’espera d’una trucada s’han hagut d’espavilar 

per trobar aliments pel dia a dia. Esperem que el compromís adquirit que no consta en el 

conveni de donar cada més aliments es compleixi.  

Hem preguntat en dos plens anteriors com estava la partida per si s’havia de complementar 

com vam parlar en pressupostos, però la tristesa no és la manca de resposta fins fa tres dies, 

és que la partida pràcticament no s’ha tocat. 

 

- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros demana a què es refereixen quan diu que només 

han entregat aliments una vegada, que si es refereix a l’entitat o al municipi. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer respon que es refereix a les persones que des de 

Serveis Socials se’ls destina alimentació, cosa que ja es feia anteriorment i que consisteix en 

què la Tècnica entrega uns vals per poder anar a buscar alimentació. Aquest procediment s’ha 

paralitzat i els recursos que s’han utilitzat corresponen a una partida de l’any passat que s’havia 

posposat. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que amb el que els ha facilitat de la partida 

de Serveis Socials hi consta, fins a data 17 de juny de 2013, que hi ha hagut, entre aliments i 

menjador, una despesa de 7.508,00€, que es reparteix en uns 1.500 i 2.000 euros en vals de 

menjador, tot i que no s’ha fet cada mes perquè s’estava esperant si podíem fer ja el tema de la 

llista única. Però tot i no fer-ho cada mes, si tenim en compte que cada vegada que se 

n’entrega correspon a uns 1.500 o 2.000 euros, s’han fet segurament unes dues o tres 

entregues. Afegeix que si volen ja buscarà les dades i  les facilitarà.  

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana que se’ls faciliti un informe dels Serveis Socials 

municipals per tal de disposar de més dades sobre aquest tema, ja que fins el mes de juny, 

l’Ajuntament d’Artés només ha repartit un cop tiquets d’aliments i després ha quedat paralitzat 

esperant aquest conveni. 

 



- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que s’ha signat gairebé cada mes l’entrega 

d’aliments, però que tot hi així ho miraran. 

 

- El regidor en Manuel Parreño i Jiménez manifesta que el seu grup està content que finalment 

s’hagi signat aquest conveni amb Càritas, la qual cosa va ser proposada pel seu grup i destaca 

la rapidesa en que es va signar, sense consultar als altres grups si veien correcte tot el que 

s’havia reflectit en el conveni i si era el que s’havia parlat. També són del parer que en aquest 

conveni s’han deixat moltes coses a “la bona voluntat” de les parts, com per exemple pot ser el 

tema del transport, que no queda fixat qui el farà per part de les dues parts.  

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup ja va manifestar-se sobre aquest fet, 

dient que no havia de constar en el conveni si era un compromís que no s’adquiria, ja que si no 

s’adquiria no tenia massa sentit que constés a les bases. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa respon que pel que fa a la voluntat ja s’ha fet 

efectiu el primer transport. Potser no es concreta exactament però la voluntat i és.  

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el transport pot ser que s’hagi de fer a 

diferents municipis i concretar-lo era una mica complicat. 

- El regidor en Manuel Parreño i Jiménez expressa el seu desig que sigui un conveni durador. 

 

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

 

RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA 

 

Atès l’escrit presentat en data 14 de juny de 2020, registre d’entrada 1848, pel regidora senyora 

Judith Saus Moreno, en el qual renuncia a la seva condició de regidora d’aquest Ajuntament, 

càrrec del qual en va prendre possessió en la sessió constitutiva de la Corporació, celebrada el 

dia 11 de juny de 2011, al ser proclamat electe amb la candidatura d’Unitat Popular – Poble 

Actiu (CUP-PA). 

De conformitat amb allò establert a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General i 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

El Ple acorda : 

Primer.-  Acceptar la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament presentada per la senyora 

Judith Saus Moreno. 

Segon.-  Declarar la vacant de regidor produïda per l’anterior renúncia. 

Tercer.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral General i sol·licitar que expedeixi la 

credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent a la llista de la 



Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) i que és EL senyor Gerard Girbau i 

Fonts. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa en nom de tot l’Equip de govern desitja molta sort a la 

regidora na Judith Saus que properament ha de ser mare i vol recordar que ha sigut una 

persona molt vàlida per l’Ajuntament i esperem que el pròxim regidor que entri tingui el seu 

mateix esperit. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup li hauria agradat dir-li 

personalment però que ja ho faran quan la vegin, però que volen deixar constància del seu 

agraïment per la seva dedicació en la seva tasca com a regidora i la seva predisposició al 

diàleg i al fet que sempre intentava arribar a acords i sempre intentava sumar. Al mateix temps, 

però, també voldríem denunciar el fet que ser mare no el pugui compaginar amb el fet de ser 

regidora, que aquesta és una de les injustícies que hi ha en la política i que s’hauria d’intentar 

de solucionar per tal que hi pugui haver cada vegada més més igualtat de gènere. Estem molt 

contents que sigui mare i afegir que nosaltres també la veurem una mica com a mare del 

projecte OMPLE, que esperem que pugui vetllar una miqueta i, per acabar, afegir que el nostre 

grup li estarà molt agraït per la tasca realitzada. I demanen que li traslladin la seva gratitud. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que en l’última Comissió Informativa, quan ho 

va dir, ja li van desitjar molta sort  en aquesta nova etapa.  Afegeix també que està d’acord amb 

el regidor en Roger Genescà en el sentit que les dones necessitarien que en el moment de la 

maternitat tinguessin el tracte que es mereixen i que es poguessin compaginar les dues coses i 

jo i la meva companya li vam agrair la feina feta aquests dos anys aquí a l’Ajuntament, la 

manera de fer-la, el treball i que ens ha sabut molt greu que ens hagués de deixar per la 

dificultat de compaginar-ho amb la maternitat i, finalment, només desitjar-li que sigui molt feliç 

en aquesta nova etapa. 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que la regidora na Judith Saus els ha fet 

arribar un escrit ja que avui no podia ser ella aquí i a continuació us ho passo a llegir 

directament: 

“Carta de renuncia al càrrec de regidora de la Cup a l’Ajuntament d’Artés 

Bones, volia escriure quatre ratlles per explicar els motius pels quals em disposo a deixar el 

càrrec de regidora de la Cup a l’Ajuntament d’Artés després de més de dos anys de treball. 

Alhora aprofito per fer una breu valoració de la feina feta. 

El principal motiu per la renúncia és la meva imminent maternitat, em fa molta il·lusió formar 

una família i tinc ganes de viure-ho plenament. El més adient seria delegar el meu vot durant la 

baixa de maternitat i després passats els primers mesos tornar de nou, però això no ho permet 

la legislació vigent en l’àmbit municipal. La única opció segons la Llei, és deixar a la Cup sense 

vot durant la meva absència. I llavors es vol que hi hagi paritat en la política! Aprofito per 



denunciar que cal avançar en aquests temes per així acostar la política activa a les dones 

treballadores i mares de família, és trist que encara no es contemplin aquests aspectes en la 

llei referent a l’àmbit municipal. 

En segon lloc, des de la Cup valorem la renovació de representants o portaveus. Som un grup 

que es basa en el treball assembleari, on un nombre important de persones participen de la 

política municipal en el dia a dia. Creiem que cal que es renovin les cares i així tothom agafi 

aquesta experiència de ser portaveu. El meu relleu l’agafarà el Gerard Girbau, el número 4 de 

la nostra llista, en el qual hi tenim posada tota la confiança i que des del primer moment, com 

tanta altra gent dins la CUP, està treballant pel poble intensament. 

Per tant, en aquest ple renuncio al càrrec de regidora. 

Han estat dos anys intensos on personalment he après molt de la política municipal. 

M’agradaria agrair primer de tot, als meus companys i companyes de la Cup, des de l’Ernest i 

el Ramon a la resta de membres de l’assemblea, per tota la il·lusió, fermesa, valentia, coratge, 

dedicació i honestedat mostrada, per treballar tots junts per un projecte nou i valent en la 

política municipal artesenca. Entenem que la política, com molts d’altres àmbits del nostre 

sistema està fent aigües i calen noves formes de fer, formes creatives i diferents, on la 

participació directe, la transparència, el rigor i les ganes de canviar la manera de fer les coses 

seran la clau del nostre futur. Gràcies per deixar-me aprendre i viure que un grup de gent amb 

valors i ganes de treballar pot arribar molt lluny. 

En segon lloc vull agrair a la resta de membres dels grups polítics artesencs el seu respecte i 

cordialitat mostrada. Tot i les diferències de visió i acció política, molts cops massa divergents, 

també he de reconèixer que la voluntat de treball pel poble és innegable. Només m’agradaria 

demanar-vos que intenteu renunciar a les vostres diferències històriques, ja que el treball 

conjunt, via el consens en la majoria de casos, és el que necessitem per canviar la manera de 

fer les coses, i així poder sortir de la crisi que ens ha avocat aquest sistema capitalista 

deshumanitzat que estem patint. 

En tercer lloc agrair als serveis tècnics de tot l’Ajuntament la vostra professionalitat, humanitat i 

certa flexibilitat per poder entendre les nostres polítiques més trencadores. Sabem que els 

treballadors públics sou uns dels que esteu rebent més les retallades i a vegades el desencís o 

desmotivació pot ser important, tot i així, us agraïm la feina que feu al dia dia per Artés en 

aquestes circumstàncies. Estem al vostre costat i personalment crec que també teniu un repte 

important pel canvi que busquem, ja que serà des de la valentia que podrem buscar altres 

opcions que ens permetin canviar realment la funció pública. 

També voldria valorar breument certs projectes i polítiques de l’àmbit concret de serveis 

generals, que és on he pogut participar amb major intensitat. 



Estic especialment contenta amb la feina feta en el projecte OMPLE, agrair a la M. Pilar i a 

l’Àngels, la mà estesa a la Cup per poder desenvolupar conjuntament un projecte de promoció 

econòmica i ocupació des d’un altre punt de vista, i que al meu entendre té un futur molt 

esperançador. Donada la situació econòmica i laboral de molta gent cal que treballem més que 

mai per l’autoocupació i per una altra manera de fer economia, on el centre hi estiguin les 

persones i no el capital. 

Tot i així, crec que encara ens queda molt camí en temes d’hisenda pública, ja que hem de ser 

valents i pujar l’IAE, com a forma de poder redistribuir els recursos, des de les empreses que 

facturen més d’1 milió d’euros, a les persones o empreses que més ho necessiten. Alhora 

modernitzar aspectes com el cobrament de taxes en funció de la renda, proposta que ja estan 

aplicant molts ajuntaments i que es recomana des de Diputació Generalitat. 

També cal treballar la via de la mancomunació de serveis públics, com pot ser l’escola de 

música, i altres serveis tècnics com podria ser la formació i fins hi tot la promoció econòmica. 

La via de municipalitzar serveis encara es veu molt llunyana, però des de la Cup treballem i 

seguirem treballant, ja que hi creiem fermament. 

A nivell estratègic, com a model de poble que volem ser i per sortir de la crisi, cal que ens unim 

tots per treballar, i no deixar passar subvencions per treballar el tema per diferències personals, 

tal i com ens ha passat aquest any. És moment de prendre decisions valentes i apostar per una 

economia local, sustentable, arrelada al territori i al servei de les persones. Aquest ha estat el 

principal objectiu que personalment i des de la Cup perseguim i seguirem perseguint. 

Jo estaré uns mesos fora, però de seguida que pugui seguiré treballant per Artés dins de 

l’assemblea de la Cup. 

Moltes gràcies per tot i ens tornem a veure aviat 

Endavant, salut i lluita 

Judith” 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Seguidament, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament acorda incloure el següent assumpte: 

 

APROVACIÓ PROPOSTA REQUERIMENT EMPRESA CONTRACTE SE RVEI JARDINERIA 

 

Seguidament es dóna compte de la següent PROPOSTA: 

Vist l’escrit de renúncia presentat per ARICO FOREST, S.L., registre d’entrada núm. 1863 del 

17 de juny de 2013, com empresa millor classificada en la licitació del contracte del servei de 

manteniment de jardineria dels espais verds públics i l’arbrat viari urbà del municipi d’Artés. 



En virtut del que disposa l’article 151.2 del text refós de la Llei de Contractes del sector públic 

correspon requerir al licitador següent segons l’ordre de classificació aprovada, per això es 

proposa al Ple corporatiu l’adopció del següent acord: 

Primer.-  Requerir a SOLER GLOBAL SERVICE SL com a empresa que segueix en l’ordre de 

la classificació aprovada perquè presenti, en el termini de deu dies, la documentació 

justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la 

seguretat social i presenti la garantia definitiva. 

 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa,  en Roger 

Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa i na Josefa Montañola i 

Cortina. 

S’abstenen: En Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

Vist el resultat de 9 vots a favor i 2 abstencions, queda aprovada l’anterior proposta. 

 

DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS  

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 

control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de 

Govern núm. 24/13. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

- Seguidament el regidor en Roger Genescà i Campí exposa el següent prec que diu el 

següent:  

Prec sobre la contractació laboral de l’Ajuntament: 

És habitual fer un balanç de legislatura quan es porten els dos anys, nosaltres el realitzarem 

properament, però veiem la necessitat de manifestar un tema que ens té molt preocupats. És 

tracta dels mètodes de contractació de l’Ajuntament amb el personal i empreses així com el 

tracte amb aquests. Amb aquest comentari no volem obrir cap front, al contrari, volem reflectir 

un malestar que tenim per arribar a un acord. 

D’on surt el nostre malestar: 

En primer lloc de la manca de consens polític en les convocatòries, afegit amb alguns 

comentaris que ens han fet arribar. 

La contractació recent del tècnic de Joventut i Cultura, és la gota que fa vessar el got. En 

aquest procés vam veure com en un primer moment es limitava la participació de diplomats, per 

després de denunciar aquest fet, rectificar. Posteriorment es realitzen unes bases que no van 



acceptar les nostres aportacions. Aquest fet ha portat a un desenllaç que era previst per molta 

gent.  Casualitat, segurament. 

Pel que fa a la contractació de l’enginyer municipal, que properament es realitzaran les bases, 

ja se’ns va comentar que estudiàveu reduir la categoria laboral perquè un enginyer tècnic 

també s’hi pugui presentar. Fins ara havia de ser un enginyer superior, que casualitat, no 

disposa l’actual enginyer que és provisional.  

La contractació també ha tingut algun entrebanc pel que fa a la contractació dels monitors pels 

casals d’estiu. On s’ha realitzat la convocatòria des de l’Ajuntament però en canvi no s’ha 

participat amb l’elecció.  

Aquesta propera setmana començarà una nova treballadora - netejadora a l’Ajuntament, 

encara no tenim les bases... 

També hi ha hagut recentment l’acomiadament, per nosaltres improcedent, d’una educadora de 

l’escola bressol, que ha portat a un caos intern de l’escola, afectant el bon treball del centre. A 

part de saltar-se les ràtios com descriu l’informe realitzat per la Secretària de l’Ajuntament que 

diu el següent:   

“Referent al compliment  de la ràtio  a l’escola bressol municipal Moixaines, en referència a les 

dades  a  3 d’abril de 2013 i segons la documentació  obrant en aquesta Secretaria,  tinc a bé 

emetre  a petició de la regidora senyora Josefa  Montañola  i Cortina el següent  

INFORME: 

Primer .- El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 

infantil i  els requisits dels centres , en el seu article 11  assenyala que el nombre mínim de 

professionals en presència  simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament 

simultani, més un, incrementat en un de més per cada 3 grups. 

Segon. - En data 11 d’abril de 2013, núm. de registre d’entrada  1062, la directora en funcions 

de l’escola bressol municipal  Moixaines, senyora Judit   Serra i Serra  presenta un escrit on 

detalla que a 3 d’abril de 2013 hi ha 7 aules obertes de les 8 que té el centre, restant doncs , 

una aula tancada, essent per tant 7 els grups escolars en funcionament 

Tercer. -  A la vista del  nombre de grups existents la sotasignant considera que el nombre 

mínim de professionals en presència  simultània és de 10. 

Quart.-  A data 3 d’abril de 2013 la plantilla estructural de l’escola bressol municipal Moixaines 

es compon de 8 educadores infantils i 3  auxiliars ( de les quals 2 estan a mitja jornada), essent 

el còmput total de 10. No obstant això , d’aquesta  plantilla  una de les educadores, a data 3 

d’abril de 2013 té una reducció de jornada del 25 per 100 ,  per tenir cura d’un menor de 12 

anys, per la qual cosa  per complir la ràtio  establerta en el  article 11 del Decret 282/2006 de 4 

de juliol és necessari  que aquesta reducció  del 25 per 100 no afecti els horaris de presència 

simultània  dels grups, doncs de ser així s’incompliria,  a criteri de la sotasignant l’esmentada 

ràtio.  

Cinquè.-  A més del que s’ha exposat en l’apartat anterior, i  pel que fa al nombre  d’efectius 

reals de personal a data 3 d’abril de 2013    estava de baixa per incapacitat temporal la 

directora del centre senyora Elva Martinez Jurado ( baixa iniciada el dia 18   de març de 2013) , 



per la qual cosa  malgrat l’increment d’hores realitzat per part de la resta de personal del centre 

en aquesta data, i segons criteri de la sotasignant, no era possible  el compliment exacte de la 

ràtio a la qual hem fet abans referència. Signat: Montserrat Bach Pujol, secretària. Artés, 21 de 

maig de 2013.” 

 

Crec que l’informe evidencia una falta de previsió important de la regidora d’educació i l’alcalde, 

que porta els temes laborals. A part de deixar de complir unes regles tan bàsiques com les 

ràtios.  

Aquests dies també ha sortit una convocatòria per cobrir un lloc de treball de responsable dels 

Serveis Socials, a través de l’Ajuntament d’Avinyó. Aquest fet també evidencia una forma de fer 

que no ens agrada. Resulta que aquesta persona treballarà 22h a Artés i 7 Avinyó, i en 

comptes de treure la plaça per Artés es fa per Avinyó. Aquest fet ha provocat que el nostre grup 

no hagi pogut participar de les bases d’un tema que ens afecta molt.  

Sobre aquest cas, també volem fer les consideracions següents: 

En primer lloc pel que fa a la possibilitat de contractació de nou personal a les Administracions 

Públiques :   

L'article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 

l'any 2013 determina en el seu punt primer que durant l'any 2013 no es procedirà en el sector 

públic a la incorporació de nou personal, excepte en els supòsits que fixa la pròpia Llei.  

En el punt segon de l'article 23 es fixa literalment el següent :   

"Durant l'any 2013 no es podrà procedir a la contractació de personal temporal , ni al 

nomenament de personal estatutari temporal o funcionaris interins excepte casos excepcionals 

i per cobrir necessitats urgents i que no es puguin ajornar que es restringeixin als sectors, 

funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament 

dels serveis públics essencials"  

 Aquest article no varia el previst pel que fa a les noves contractacions el que estableix l'article 

tercer del Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 

pressupostària.  

En segon lloc pel que fa a l'edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província :  

 L'Ajuntament d'Avinyó, per acord de la Junta de Govern Local acorda publicar un edicte 

anunciant el període de presentació d'instàncies amb la finalitat de fer una borsa de treball per 

a substituir , si és el cas, a la treballadora social d'Avinyó i remet a unes bases publicades a la 

pàgina web de l'Ajuntament d'Avinyó.   

D'acord amb l'edicte publicat l'objectiu de presentació d'instàncies és la creació d'una borsa de 

treball , per si cal fer una substitució temporal de la treballadora social .   

En tercer lloc contingut de les bases publicades a la pàgina web :  

Les bases publicades a la pàgina web de l'Ajuntament d'Avinyó i les funcions que en elles es 

relacionen no tenen res a veure amb els funcions pròpies d'una treballadora social d'acord amb 

el previst al propi conveni signat entre els Ajuntaments d'Avinyó i Artés ni en relació a la Llei de 

Serveis Socials; cap de les funcions relacionades és una funció pròpia de treballadora social 



sinó al contrari sembla que es tractaria de la creació ex novo d'una Nova Plaça, la creació d'una 

figura de caràcter més directiu que no pas la creació d'una borsa de treball per substituir, en 

cas de necessitat, suplència o malaltia a la treballadora social d'Avinyó .  

 Així doncs les bases aprovades estarien vulnerant la previsió de l'article 23.2 de la Llei de 

pressupostos de l'Estat per a 2013?  

Com podem justificar la creació d'una plaça de coordinador de serveis socials en dos 

Ajuntaments on només hi ha una treballadora social, una educadora i les 2,5 Treballadores 

Familiars? 

Sembla difícil poder justificar la necessitat urgent e inajornable  de realitzar una nova 

contractació, a més cal tenir en compte que el contingut de l'Edicte publicat res té a veure amb 

les bases aprovades i publicades a la pàgina web de l'Ajuntament d'Avinyó.  

En quart lloc i en relació a la competència de l'Ajuntament d'Avinyó per realitzar l'aprovació de 

les bases i creació d'una borsa de treball :  

Si l'Ajuntament d'Artés té contractada a la treballadora social , en virtut de quin acord, pacte, 

conveni.... la convocatòria la fa l'Ajuntament d'Avinyó i no d'Artés?  

En relació novament a l'edicte publicat al BOP cal dir que només parla de treballadora social 

d'Avinyó ni en lloc fa esment a l'Ajuntament d'Artés, malgrat això les bases parlen de dedicació 

de més de 20 hores a Artés i 7 Avinyó. 

Queda doncs reflectit que no té res a veure la publicació efectuada, el seu objecte i finalitat 

amb les bases aprovades, sembla doncs que es tractaria d'una contractació encoberta que 

implica la creació d'una nova plaça de " Coordinador " i no una veritable borsa de treball per 

contractar, si és el cas, en cas de substitució a la treballadora social d'Avinyó. 

Creiem que amb l’expressat anteriorment reflecteix molts motius per poder estar profundament 

preocupats. 

En aquest sentit també volem posar un aspecte positiu en aquest prec. 

Sempre hi ha hagut una voluntat pel que fa a les contractacions de serveis, d’acordar les 

bases, i el mateix s’ha fet amb la recent contractació del projecte OMPLA. També s’ha convidat 

des de fa anys a que l’oposició formi part de les meses de contractació. Uns fets que donen 

una objectivitat i transparència necessària.  

Per aquest motiu nosaltres demanaríem que totes les contractacions que afecten a l’economia 

municipal, es convides des del moment de la redacció a l’oposició a formar-ne part. No ens 

podem permetre, com Ajuntament, trencar una confiança vers la contractació municipal. Creiem 

que aquesta confiança, pel que fa al nostre grup, està a punt de ser trencada.  

Per la nostra part, volem treballar conjuntament amb l’equip de govern en la contractació, i no 

buscarem rés més que l’objectivitat en aquests processos. Però també alertem que n’hem de 

formar part des del minut zero, no volem adhesions com ens proposen últimament.  

Per poder començar a restablir aquest procés, i per marcar un marc de treball, caldria revisar 

tots els expedients oberts, i consensuar els processos. 

Estem oberts a treballar a partir de demà per mantenir una seguretat, objectivitat i imparcialitat.  

Així que quedem a la vostra disposició. 



 

- El regidor en Joan Babeli Shawa manifesta que “el mes  juny ha estat un mes generós  amb 

les pluges,  és el millor mes per  els jardins ,  terrenys i parcel·les sense utilització. Amb sort  de 

les correctes pluges dels mesos anteriors els hauran proporcionat un nou verd més viu i una 

terra fèrtil, i les flors mostren tota la seva esplendor.  

Però no ens deixem enganyar pel seu excel·lent aspecte, el nostres jardins i terrenys tancats 

 continuen necessitant nombroses cures i aigua als propers mesos. 

Ens situem en el preàmbul de l'estiu durant el qual, els jardins i terrenys tancats i no tancats 

 viuen  a través de tots els seus components: arbres, arbustos, tanques, gespa, herbàcies, 

quedaran sense aigua.    

Això vol dir que  presentaran un perill d’incendis  i que és necessari perpetrar les labors de 

manteniment del jardins i els terrenys, d'assistència freqüent contra el incendi, sent important la 

lluita contra el foc com a tasca de prevenció.  En cas d' incendis caldrà apagar el foc i lamentar  

no haver fet les tasques necessàries i corresponents. 

El sol comença a ser molt fort, cal eliminar en tot allò que sigui possible la seva acció de 

temperatura  sobre les herbes .  

Entenem  hi ha diversos terrens cal regular: 

1- Terrenys amb reixa al final del Carrer Pla del Clavari, que enllacen amb la escala,  més  a 

més és un  com lloc de deixalles  

2- Terrenys tancats ps. Diagonal, al costat  del supermercat Dia   

3- Terrenys tancats C. Rocafort front del  n. 60 , per l’altra banda davant de la Xicra  

4- Terrenys tancats C. Tarragona  

5- Dos terrenys C. Malla, n. 30, al costat i  al front 

Finalment, parlem també d’un altre assumpte i que es tracta d’un tub de desaigua trencat de 

davant el canal.”  

Afegeix que creu que ara seria el moment de començar a treballar, de parlar amb els 

propietaris perquè l’estiu és molt a prop i es preveu que l’agost sigui molt calorós.  

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga informa que des de l’Ajuntament s’ha parlat amb tots els 

propietaris de les parcel·les que no estaven en bones condicions. Afegeix que, de moment, de 

l’única parcel·la que no han rebut cap resposta és de la de Cal Sitjes. Si es veu que hi ha algun 

perill es comunica. 

 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina recorda que, davant de la proximitat de Sant Joan, és molt 

important desbrossar els solars i marges pròxims al nucli antic i a la plaça vella, per exemple 

els terraplens de la Bassa d’en Serola. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que és previst que aquesta parcel·la es netegi  

demà. S’ha esperat per tal que l’herba duri més temps tallada. També ho hem fet en el talús de 

la ctra. de Sallent. 



 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina afegeix també que les escales que hi ha al carrer de les 

muralles estan bastant malmeses i que seria necessari arranjar-les. 

 

- El regidor en Manel Parreño Jiménez  recorda que en l’últim Ple va fer un prec pel que fa al 

tema dels passos de vianants i diu que ja ha vist que s’havien pintat els tres passos del carrer 

Lleida i el Malla, però que els que hi ha al costat de la carretera no s’han pintat i voldria saber el 

motiu perquè uns s’han pintat i els altres no i també demana si s’estan prenent mesures per 

l’aparcament d’aquest mateix carrer, demana també com està el tema de la falta de vorera del  

solar que correspon aproximadament al número 30 del carrer Malla i recorda que hi havia unes 

herbes que impedien l’accés als contenidors que hi ha. Diu també que els dos solars que hi ha 

habilitats per aparcar tenen cada vegada més herbes i demana si es podrien tallar i acondiciar 

els esmentats solars. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que ara s’han acabat de pintar diversos passos 

de vianants però encara en queden uns quants. El carrer Indústria s’ha deixat perquè s’han de 

fer uns creuaments per treure totes les cadiretes de llum i es va creure que no tenia massa 

sentit pintar-los si després s’havia de fer una rasa. L’objectiu és fer primer les obres, les quals 

es faran segurament aquest mes d’agost o abans, i després marcar la part de carrer, si fa falta, 

de color groc i els creuaments amb el carrer Malla i el carrer Indústria, on també hi ha un 

creuament. Pel que fa a les herbes del carrer Lleida i els aparcaments , esmenta que s'ha tret 

la convocatòria de PILA, que és un d’aquests plans locals que vol anar adreçat a un repàs de 

les herbes de tot el municipi i també per fer tot el que són corriols com pot ser el camí dels Calls 

i d’altres zones en què hi ha molta densitat d’herbes i s’està esperant que un parell de persones 

s’incorporin properament per aquests plans locals dels quals ja s’han tret les bases. 

 

- El regidor en Manel Parreño Jiménez també comenta que al mateix carrer Indústria hi ha una 

tapa de clavegueram que es belluga molt. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que ja l’arranjaran. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí afegeix se’ls han adreçat alguns veïns del carrer 

Salvador Dalí i carrer Joan Miró que tenen els arbres a tocar de casa seva i de fet hi ha alguna 

branca que toca directament a les finestres i per això demanen que es tallin les branques més 

properes ja que a l’hivern no es van podar els arbres. 

 

- La regidora na Josefa Montañola Cortina demana en relació als desnonaments dels quals ja 

han parlat abans que “en l'últim ple del 2012 va ser aprovada per unanimitat una moció 

presentada per CIU per tal que l'Ajuntament deixi de cobrar les plusvàlues per desnonament. 



Un dels punts de la moció instava l'alcalde a enviar una carta a totes les entitats bancàries per 

demanar-los que impulsessin mesures necessàries per evitar els desnonaments. 

Demanem en aquest ple si aquesta  carta ja  va ser enviada.” 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que creu que s’han enviat diverses cartes, però 

que en aquest moment no ho pot garantir . Afegeix que ja ho mirarà i que si no està fet ja ho 

faran. S’ha parlat directament, tot i que és possible que no s’hagi fet per escrit.  

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que ja s’ha parlat amb alguna entitat, però que 

les cartes no s’han fet. Afegeix que una tècnica d’aquest Ajuntament ha anat a un curs per 

saber com s’havia d’actuar en aquests temes. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina recorda que el Ple en qüestió fou el de gener i al febrer 

des de la C.U.P. vàrem presentar una instància per tal d’incloure a la carta a les entitats 

financeres, la sol·licitud d’informació respecte habitatges desocupats tal i com es va aprovar 

per moció al febrer de l’any anterior. Una carta que encara esperem.  

 

- La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana informació sobre subvencions: 

“El passat 15 de maig es va fer una reunió informativa per a tots les entitats del poble per tal 

d'explicar afers referits a les subvencions d'enguany. 

Els representats de diverses entitats es van queixar del fet que la sol·licitud tingués poc temps 

per presentar-se. L'interventor va aclarir que s'havia publicat al butlletí de la província el dia 5 

de maig i  que, per tant, la sol·licitud era prevista ser entregada, per part de les entitats,  al cap 

d'un mes just, així el 5 de juny. 

No obstant això, des de la Regidoria de Cultura va proposar-se, en aquesta reunió,  que es 

faria una consulta a la secretària de l 'Ajuntament, per veure si fóra possible una pròrroga de la 

presentació de les sol·licituds. 

Això va ser possible? Hi va haver pròrroga, o bé les entitats van haver de presentar les 

sol·licituds en el primer termini establert?” 

 

- La Secretària respon que la regidora de cultura li va consultar, però que li va haver de dir que 

la pròrroga hauria de tornar a passar pel Ple i que això s’havia de fer abans no finalitzés el 

termini, i afegeix que el termini era el mateix que l’any anterior. 

 

- La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu que ja es va parlar amb totes les entitats que ho 

van proposar. Afegeix també que aquest any han presentat sol·licitud totes les entitats del 

municipi. 

 

- La regidora na Josefa Montañola i Cortina manifesta en referència a allò que dèiem que 

només se havia rebut una d’ajuda per alimentació que “els alumnes de les escoles durant el 



curs actual s'han pogut beneficiar dels serveis socials del Consell Comarcal que els han 

garantit una ingesta diària. Voldríem fer el prec que aquests alumnes poguessin continuar 

tenint un àpat al dia durant l'estiu encara que no assisteixin a l'escola. 

Hi ha municipis en què els Serveis Socials dels Ajuntaments fan accions dedicades a aquest 

aspecte.” 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa respon que sí que seria possible, però que de 

moment no s’ha detectat que hi hagi cap menor en aquesta situació. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que si en aquests moments hi ha diversos ajuts de 

menjador vol dir que possiblement hi hagi infants que entrin dins d’aquest perfil. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra recorda que s’estan garantint la ingesta d’aquestes 

famílies més desfavorides i per tant s’està garantint el menjar dels menors. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que des de Manresa s’han habilitat unes línies 

d’ajuda als alumnes que es beneficien del servei de menjador de l’escola perquè puguin seguir 

tenint menjar calent. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que aquest cas no es dóna a la nostra 

població, que si fos necessari ja es faria el servei. Dos mesos abans no acabessin les classes 

es va fer una valoració de la situació des de Serveis Socials i la resposta va ser que no es 

donava cap cas d’infant que es quedés sense ingesta diària.  

 

- La regidora na Josefa Montañola i Cortina fa un prec sobre els ajuts per llibres a alumnes de 

les escoles del poble i que demana si “caldrien  ajudes per sufragar el cost de llibres a alumnes 

del nostre poble  amb necessitats econòmiques  que no puguin comprar-los?” 

 

- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros respon que s’ha de mirar primer què faran les 

AMPA’s, encara és aviat per dir què farem perquè en aquest tema la comunitat educativa hi té 

molt a dir. 

 

- La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si hi havien pensat alguna vegada. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa respon que sí. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra afegeix que l’any passat, al juliol, va haver-hi una 

sola família a Artés que es va dirigir als Serveis Socials pel tema de llibres. El setembre ja hi 

havia una part d’aquest tema resolt.  

 



- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros diu que hi ha Ajuntaments que basen les seves 

polítiques socials en subministrar els llibres a tots els nens del municipi, però no és el nostre 

cas. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que l’Ajuntament de Manresa, tot i no estar tan 

sanejat com l’Ajuntament d’Artés, dóna ajuts per a llibres a un 18% d’alumnes perquè estaven 

per sota del llindar de la pobresa. Afegeix que a la nostra població hi deu haver més o menys el 

mateix percentatge. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas Serra també diu que llavors potser el que caldria plantejar 

és si es fa compra de llibres o bé bosses de llibres, tal com es fa en els centres. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa explica que en l’últim Consell de l’Institut vaig 

plantejar aquest supòsit ja que no s’abonen els diners si no que es reben els llibres, em vaig 

informar sobre quants casos hi havia i vaig demanar a l’AMPA i a la Direcció de l’escola com ho 

podíem resoldre de cara el pròxim curs. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer seguidament, sobre la publicació de les indemnitzacions 

dels membres de la Corporació,  manifesta que a falta d’una setmana de la finalització del 

segon trimestre de l’any, ens agradaria recordar l’acord de publicar les indemnitzacions del 

membres de la corporació. Ens agradaria però que es perfeccionés el sistema emprat en el 

primer trimestre, i que per tant no és fes en format notícia, ja que desapareix de la pantalla, 

sinó que es fes un banner permanent i que s’incorporés tota la informació que falta. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que ja gairebé està comptat tot el que fa 

referència a la legislatura passada i el principi de la nostra. 

 

- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros respon que sí que la informació es publicarà 

mitjançant un banner. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en relació al conveni amb Càritas, diu que anteriorment 

parlaven d’aquest i de la part d’alimentació que seguirà proporcionant l’Ajuntament d’Artés a les 

famílies que, des dels serveis tècnics, es cregui que ho necessiten. Des de la CUP demanem 

veure també, i demanem veure’l per escrit, quin és el conveni o acord amb els supermercats o 

hipermercats on les famílies poden anar a realitzar les compres amb els vals de l’ajuntament. 

Ens agradaria saber també els criteris o motius pel qual s’han triat aquests supermercats i no 

altres botigues. 

 



- La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa respon que no hi ha cap conveni, fins ara s’anava 

al supmercat SUMA i ara se’ls dóna la possibilitat d’anar a aquest o bé al SUPERMERCAT 

LLOBET. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que depenent dels productes es treballarà amb 

un o altre establiment, que la intenció és anar-ho repartint. Afegeix que el Supermercat Llobet 

farà alguna col·laboració amb algun producte i afegeix que també han arribat a un acord amb 

un forn de pa perquè un cop o dos al mes facin arribar pa a Càritas per cobrir les necessitats 

que hi puguin haver.  

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si l’Ajuntament pagarà els “vals” amb els quals 

ha anat a comprar la gent. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que sí, però que també faran alguna 

col·laboració a part. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana que s’estableixin uns criteris per determinar els 

establiments on es subministren aquests aliments. Afegeix que també es podrien establir uns 

criteris per determinar els establiments en què compra l’Ajuntament, per la Festa Major i altres 

actes. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que tot i que no consta escrit enlloc, això ja es 

fa, es reparteixen les compres entre els diferents establiments de la població. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que ja entenen que hi ha la voluntat de fer-ho així 

però que estaria bé que es registrés d’alguna manera per tal que a final d’any es pogués veure 

si s’ha fet així o no. 

 

- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros li demana si ja tenen alguna proposta pensada, 

perquè si fos així la podrien fer servir. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en referència a l’obertura del cementiri entre setmana, 

manifesta la seva felicitació pel servei i remarca la importància d’informar a la gent del municipi. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que s’informarà a la pàgina web i que també 

sortirà en l’INFOARTÉS. 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que “Per treballar per la igualtat i els serveis bàsics 

de benestar social, a Artés i Avinyó estructurem jerarquies. Creiem que feia falta una persona 

més a l’àrea de benestar d’Artés, els nostres dubtes i pors, els posem sobre la taula en veure 

que aquesta persona de més augmenta la jerarquia. Alcalde – Regidora – coordinadora – 



treballadora social. Dubtem que faci falta tanta jerarquització per per tal de donar ordres a 2 o 3 

persones que seran les que acabaran treballant. 

Només posar-ho sobre la taula després de veure les funcions de la plaça que s’ha creat 

conjuntament entre Avinyó i Artés. Possiblement tindrem la mateixa jerarquia que qualsevol 

ciutat gran, però no els mateixos treballadors/es. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que el tema que s’incorpori una persona més a 

Serveis Socials i tot i que contracti l’Ajuntament d’Avinyó hi ha un conveni amb Consell 

Comarcal i aquest és qui determina el model subvenció que ens correspondrà, sobre un 55% i 

estarà en els treballs en xarxa del que són els Serveis Socials d’Artés i Avinyó, pot ser que el 

perfil posi coordinador però estem parlant d’un/a Treballador/a Social que assumirà les tasques 

de coordinació i les de treball i el més important és que funcioni el servei. 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que han presentat tres mocions aprovades i que 

encara no s’han portat a terme: 

Una ara fa un any, que és la que fa referència a retirar del cementiri la simbologia franquista i 

encara no hem vist cap tipus de moviment. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que ja comentaran aquest tema en la reunió 

que faran dimarts. Afegeix que la placa de la Capella ja està encarregada.  

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que d’això potser ja fa nou mesos. Seguidament 

recorda que el juliol del 2012, es va aprovar fer un cens dels immobles rústics i urbans que 

estan censats i registrats a nom d’entitats i organitzacions dependents de l'església catòlica o 

d'altres confessions religioses i avaluar el cost de les exempcions fiscals de les quals han 

gaudit. Això es va aprovar el juliol i aviat farà gairebé un any. La darrera Moció és la que feia 

referència als glisofats, la que feia referència als agrotòxics i demana si la brigada encara 

n’aplica. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que ja no s’aplica. Recorda que ja van dir 

que tenien tres opcions que els havia donat el Departament d’Agricultura. Ara estem mirant 

com funcionen i com s’han d’aplicar. De moment no creiem que cap dels tres sigui una bona 

opció, per aquest motiu no se n’aplica cap i les herbes continuen creixent. A dia d’avui ens han 

proposat dues noves solucions, d’aquestes sabem que una no porta glisofat i d’altra no ho hem 

pogut comprovar perquè encara no tenim la referència exacta. Una s’utilitza amb pistola amb 

butano. Ens han recordat que els tres noms primers que teníem s’utilitzen en agricultura i 

difícilment es poden fer servir en parcs i jardins. Ara també s’ha d’acabar de comprovar si la 

persona que l’aplica ha de tenir alguna qualificació amb algun tipus de curset. 

 



- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que hi ha el tema de si es poden fer servir en 

parcs i jardins, ja que Parcs i Jardins no s’acaba de definir sobre la utilització dels tres primers 

productes. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina recorda que també es va parlar que es faria una 

campanya informativa sobre la toxicitat del glisofat a la població. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que consideren millor de fer-la en el 

moment que disposin d’un producte alternatiu al glisofat. 

Fa esment també al fet que es farà arribar a tots els grups la proposta del sr. Interventor sobre 

la convocatòria de la plaça de netejadora i demana que si hi ha alguna observació s’hauria de 

tenir abans de dimarts. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que es tracta d’un document tècnic. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra afegeix que la persona que cobrirà la plaça durant 

aquestes tres setmanes es va triar segons una decisió tècnica, ja que la Insertora laboral tenia 

una llista de persones de quan es van cobrir les places de la piscina municipal.  

Un altre tema és que també els faran arribar l’auditoria energètica que s’ha fet de Cal Sitjes 

perquè se la mirin. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores i deu 

minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 

 

 

 

 

 

 

 


