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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EXCM. P LE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 21 DE FEBRER DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-ú de febrer de 2013, 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, na Josefa Montañola i Cortina, en 

Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i na Judith 

Saus i Moreno, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocats per avui. 

Assisteix a l’acte l’Interventor n’Albert Vilajoana i Español. 

Al començament de la sessió no ha arribat el regidor en Joan Babeli Shawa. 

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 INICIAL PROJECTE REMODELACIÓ PLAÇA PADRÓ 

 

Vist el Projecte d’obra ordinària: “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL PADRÓ”, redactat pels 

arquitectes Pere Cabrera Massanés i Jaume Espinal Farré, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció 

dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar   inicialment    el  Projecte d’obra ordinària “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA 

DEL PADRÓ”,  amb un pressupost de contracta de cent seixanta-un mil setze euros amb 

noranta-cinc cèntims (161.016,95 €), IVA a part. 



 

 

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

Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web municipal, 

pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i/o suggeriments que seran 

resoltes per la Corporació, en el supòsit de no presentar-se reclamacions  l’aprovació 

esdevindrà definitiva. 

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

 

 

APROVACIÓ SOL·LICITUD PUOSC 2013-2016 

 

Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i 

d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per al període 2013-2016, i s’obre la 

convocatòria única per aquest període.  

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

Primer.-  Sol·licitar la inclusió en el PUOSC 2013-2016 de les següents actuacions: 

REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ PAVIMENT PLAÇA CATALUNYA 

Pressupost total de l’actuació: 198.958,18€ - Subvenció sol·licitada: 149.218,63 € 

CONSOLIDACIÓ BASE COL·LECTOR TORRENT 

Pressupost total de l’actuació: 232.065,86 € - Subvenció sol·licitada: 174.049,39 € 

MILLORA CENTRE CÍVIC 

Pressupost total de l’actuació: 78.965,41 € - Subvenció sol·licitada: 59.224,05 € 

Segon.-  Aprovar les fitxes de les sol·licituds que consten a l’expedient. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup donarà suport a les tres 

propostes perquè creuen que són prioritàries per al municipi, juntament amb d’altres, però que 

evidentment no hi poden pas ser totes. El que demanen, però, és que quan es desenvolupin els 

projectes es consensuïn amb els veïns i que es tinguin en compte les diferents propostes que 

es puguin presentar. Explica que per la pl. Catalunya es proposa una llosa de 30 o 40 cm que, 

potser, solucionaria el problema actual. Pel que fa al torrent demanem que estudiï el tema de 

recollir les aigües per dalt, creu que potser caldria buscar una solució més assenyada i en el 

cas del Centre Cívic són del parer que caldria tenir en compte el parer dels usuaris. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que de la plaça, en aquests moments, només hi 

ha una memòria i que s’ha buscat una solució perquè no torni a passar el mateix al terra de la 

plaça. 

En referència al torrent explica que s’utilitzarà una solució que ja s’ha provat en altres llocs i 

consisteix en un sobreeixidor al final. Finalment, i pel que fa al Centre Cívic, diu que es 

consultarà a les persones que hi treballen, però s’haurà de regir i complir la normativa existent 

per aquest tipus d’edificis i per les activitats. 

Afegeix que es buscarà el màxim consens dins les possibilitats tècniques que deixi el projecte. 

- La regidora na M. Àngels Crusellas Serra aclareix que com ja en van parlar en les reunions 

que es van mantenir, en aquest projecte hi ha un contrasentit entre l’estudi geotècnic i la 



 

 

proposta. No hi ha cap problema per parlar-ne amb els veïns i consensuar-la amb tots els grups 

de l’Ajuntament 

- El Ramon Fornell Alsina exposa que el seu grup dóna suport a la sol·licitud de PUOSC, ja que 

consideren que els projectes que es demanen són del tot necessaris, però que no els acaba de 

convèncer el que es vol fer a la pl. Catalunya, ja que ells voldrien una plaça amb menys ciment, 

tot i que ja entenem que no és pas encara el projecte definitiu. 

- El regidor en Roger Genescà i Campí, sobre el projecte del torrent, diu que no veuen clar si 

s’ha d’acomplir estrictament el que diu l’ACA o bé si ja es podria treballar una mica més el 

projecte i buscar una solució tècnica que fos millor que un sobreeixidor i que respectés al 

màxim el medi ambient. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que les separacions d’aigües en el centre del 

municipi són més complicades, però en aquest lloc no es tracta d’aigües brutes, sinó que més 

aviat són aigües pluvials. De totes maneres encara s’ha de fer el projecte, el qual si que 

contemplarà el sobreeixidor al final per canalitzar-ho cap a la depuradora. 

 

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

 

 

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE MILLORA DE LA CONNECT IVITAT PER ALS 

VIANANTS DEL NUCLI ANTIC 

 

Vist el Projecte d’obra ordinària: “MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DELS VIANANTS DEL 

NUCLI ANTIC AMB EL CENTRE. 1a FASE”, redactat per l’arquitecte Pere Pajerols i Casas, 

l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar   inicialment    el  Projecte d’obra ordinària “MILLORA DE LA 

CONNECTIVITAT DELS VIANANTS DEL NUCLI ANTIC AMB EL CENTRE. 1a FASE”,  amb un 

pressupost de contracta de cent noranta-un mil dos-cents noranta-set euros amb noranta-un 

cèntims (191.297,91€) I.V.A. inclòs. 

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

Oficial de la Generalitat de Catalunya,  tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web 

municipal, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i/o suggeriments que 

seran resoltes per la Corporació, en el supòsit de no presentar-se reclamacions  l’aprovació 

esdevindrà definitiva. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que el grup municipal de CIU no donarà suport 

a aquest projecte, de la mateixa manera que ja no ho han fet en les fases anteriors, ja que 

creuen que ja va començar quan es va fer un canvi de destí d’un PUOSC que anava destinat a 

Cal Sitjes i que, segons el nostre grup era més prioritari. És un projecte que no compartim 

massa ja que en el nostre programa electoral proposàvem fer un concurs d’idees i en canvi ara 

només hi ha la proposta de l’arquitecte municipal, que nosaltres no compartim. Per tot això, el 

nostre vot serà en contra. 



 

 

 

Seguidament es passa a la votació: 

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

Voten en contra: en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 

Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó. 

Vist el resultat de 8 vots a favor i 4 en contra, queden aprovats els anteriors acords. 

 

 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012: CONSOLIDACIÓ DE LA  BASE DEL 

COL·LECTOR DEL TORRENT 

 

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. 227 PG: 

“Consolidació de la base del col·lector del Torrent” amb una subvenció de 236.231,86 euros. 

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 161.61909 Any del pressupost: 2012 

 

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

 

 

APROVACIÓ INICIAL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL D’EMERGÈNC IES PER INUNDACIONS 

D’ARTÉS 



 

 

 

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

 

Vist el Pla d’Actuació Municipal d’Inundacions, elaborat pel Consell Comarcal del Bages i trobat 

conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.-  Aprovar el Pla d’Actuació Municipal d’Inundacions, elaborat pel Consell Comarcal del 

Bages. 

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 Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER DECLARAR EL TERME MUNICIPAL D’A RTÉS LLIURE DE 

FRACKING 

 

Seguidament, el grup de la C.U.P. presenta la següent Moció: 

“L’anomenada fractura hidràulica, coneguda en anglès com hydraulic fracturing o fracking,  és 

una tècnica per possibilitar o augmentar l'extracció de gas i petroli del subsòl. El procediment 

consisteix en la injecció a pressió d'algun material en el terreny, amb l'objectiu d'ampliar les 

fractures existents en el substrat rocós que tanca el gas o el petroli, i afavorint així la seva 

sortida cap a l'exterior. Habitualment el material injectat és aigua amb sorra i una sopa de 

productes químics, entre 400 i 600 productes. 

Existeix una gran controvèrsia sobre el perill ambiental derivat d'aquesta tècnica ja que, a més 

d'un enorme consum d'aigua, és habitual que juntament amb la sorra s'hi incloguin multitud de 

compostos químics desconeguts (sota secret de patent), la finalitat dels quals és afavorir la 

fissuració o fins i tot la dissolució de la roca, i que podrien contaminar tant el terreny com els 

aqüífers. 

Cal emfatitzar que aquest sistema d'extracció d'hidrocarburs no convencional provocaria la 

contaminació dels aqüífers de forma permanent i irreversible, amb compostos químics 

directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació: metalls pesats, compostos orgànics 

volàtils, productes radioactius com el radi-226 o radó-222,etc. 

Així mateix, els gasos resultants dels processos químics emprats per dissoldre les roques 

suposarien un perill directe per a la salut de les persones i per al medi natural. 

Actualment a diversos indrets dels Països Catalans tenen lloc tramitacions per a fer 

prospeccions d’hidrocarburs no convencionals amb aquest mètode d’explotació enormement 

agressiu pel territori, en aquest sentit es calcula que més de 350.000 hectàrees dels Països 

Catalans es troben amenaces. De fet, el nostre terme no en queda al marge ja que una part, en 

concret l’extrem occidental, es troba inclòs dins del projecte Fontanellas impulsat per Petroleum 



 

 

Oil & Gas España SA, propietat de Gas Natural SA. En aquest cas la companyia ja va sol·licitar 

un permís d’investigació a la Generalitat de Catalunya en data de 31 de desembre de 2008. 

Cal tenir present que es tracta d’una tècnica prohibida en molts països, és el cas de França, 

Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys. La mateixa UE sosté en un 

informe dels perills que comporta tot i utilitzar-se correctament la tècnica. 

Així doncs, atès l'obscurantisme existent sobre els materials i compostos químics emprats, atès 

que el fracking és un mètode agressiu per al territori i perillós per a la salut de les persones i 

atesa l'obligada responsabilitat amb les generacions futures, el grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer.  Declarar el terme municipal d’Artés terme lliure de fracking. 

Segon.  Instar al Consell Comarcal del Bages a que declari la comarca com a territori lliure de 

fracking. 

Tercer.  Instar a la Generalitat de Catalunya a suspendre els permisos d’investigació concedits 

o tramitats a diverses multinacionals per fer prospeccions i extraccions de gas en diversos 

punts del país mitjançant la tècnica de fracking. Així com instar al Govern de la Generalitat a 

que declari tot el territori de Catalunya zona lliure de fracking. 

Quart.  Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Conselleria d’Empresa i 

Ocupació, a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i a la Conselleria de 

Territori i Sostenibilitat.” 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior Moció. 

 

 

ADHESIÓ DECLARACIÓ SOBIRANIA DE CATALUNYA 

 

Seguidament es dóna comte de la següent proposta que presenta l’Alcaldia: 

 

“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la  

voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu que l’administració del poder polític, de les  

finances públiques, el reconeixement de la pròpia cultura i identitat col·lectiva, de la  

llengua pròpia i de la garantia de l’exercici dels drets de la ciutadania, serveixi per a la  

millora del benestar col·lectiu i la igualtat d’oportunitats.  

En aquest sentit, després d’un llarg període de dictadura franquista amb la transició  

democràtica a l’Estat Espanyol, es va dissenyar un model autonomista. Els darrers  

anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i  

socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic, la  

més recent concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  

iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions  

de l’Estat Espanyol, entre els quals cal destacar la Sentència del Tribunal  

Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les  

voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una  

involució en l’autogovern que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes  



 

 

polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.  

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual  

situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol, mitjançant la necessitat de constituir  

Catalunya en un Estat dins del marc europeu. Els Tractats europeus protegeixen  

expressament els drets dels pobles, l’exercici dels drets de la ciutadania i  

l’aprofundiment democràtic com a principi.  

Amb data 27 de setembre de 2012 mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de  

Catalunya va constatar la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar  

lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta.  

Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han  

expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca, esdevenint un  

mandat democràtic dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya per tal que la nova  

cambra, en representació de la voluntat del poble de Catalunya, iniciï el procés per la 

constitució de Catalunya com a nou Estat a partir del reconeixement de la seva  

sobirania.  

La legitimació d’aquest procés ha de venir donada per la decisió majoritària del poble  

per la via d’una consulta democràtica.  

Per tal de portar a terme aquest procés, el grup de GUA proposa al Ple: 

Primer.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament d’Artés a la Declaració de Sobirania i el dret a 

decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013, 

que diu el següent:  

“DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE CATALÀ  

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de Catalunya, el 

Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per 

tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir llur futur polític col•lectiu, 

d’acord amb els principis següents: 

  

Primer. Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 

subjecte polític i jurídic sobirà.  

  

Segon. Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 

democràtic i garantirà especialment la pluralitat i el respecte de totes les opcions, per mitjà de 

la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament 

que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que serà el garant fonamental 

del dret a decidir. 

  

Tercer. Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 

població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement adequat per a 

exercir el dret a decidir i perquè es promogui la seva participació en el procés. 

  

Quart. Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, amb les institucions europees i 

amb el conjunt de la comunitat internacional. 



 

 

Cinquè. Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 

expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol 

poble. 

  

Sisè. Europeisme. Es defensaran i es promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 

particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat 

del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, 

social i cultural. 

  

Setè. Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per a fer efectiu l’enfortiment 

democràtic  i l’exercici del dret a decidir. 

  

Vuitè. Paper principal del Parlament. El Parlament, com a institució que representa el poble de 

Catalunya,  té un paper principal en aquest procés i,  per tant, s’han d’acordar i concretar els 

mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 

  

Novè. Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips 

actius de tot aquest procés el món local i el màxim de forces polítiques, d’agents econòmics i 

socials i d’entitats culturals i cíviques de Catalunya, i han de concretar els mecanismes que 

garanteixin aquest principi. 

  

El Parlament de Catalunya encoratja tots els ciutadans i ciutadanes a ésser protagonistes 

actius del procés democràtic d’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.” 

Segon.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya. 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina exposa que, com ja va fer palès el seu parlamentari,  

“Des de la CUP considerem la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament com insuficient 

i per aquest motiu volem expressar el nostre suport crític a la mateixa. 

El text de la declaració, impulsat i imposat per CiU-ERC, és conseqüència dels acords de 

governabilitat als quals van arribar aquestes dues forces polítiques el desembre passat i, en 

cap cas, d'un treball conjunt de les forces parlamentàries, a algunes de les quals se les ha 

volgut fer ser convidades de pedra. El text i, per tant, els seus impulsors, opten per un model 

jurídic de procés molt concret, però que no ha estat objecte de cap debat públic ni de cap 

discussió al si de la societat catalana. En tot el text no apareix ni la paraula nació ni la paraula 

autodeterminació de forma deliberada. Això s’explica per la voluntat de no fer servir un 

raonament basat en els drets democràtics de les nacions. El model és el de reclamar 

l'emancipació del territori sota tutela d'una administració (la Generalitat) maltractada 

institucionalment. Cal destacar-ne que en cap cas s’hi preveu la desobediència  a la legalitat 

espanyola. La declaració parla de “convocar una consulta d'acord amb el marc legal que 

l'empari”, enmig de referències al diàleg amb l'Estat. Enlloc s’explicita que la voluntat popular 

ha d'estar per damunt de qualsevol llei de l'Estat espanyol. És doncs una declaració de baixa 

qualitat democràtica i de resultat més que incert. El plantejament de la qüestió catalana no es 



 

 

pot fer, per dignitat democràtica i per projecció internacional, a partir del greuge institucional. A 

més, el procés dissenyat intenta tancar les portes a qualsevol altra formulació sobiranista ja que 

davant les demandes d’articular un procés que permetés que tots els projectes polítics i 

econòmics es poguessin dur a terme, s’ha optat per tancar files entorn un programa tancat: 

marc inamovible de les quatre províncies i integració sense consulta a la Unió Europea .  

Al nostre entendre, vincular el projecte de la Unió Europea al procés d'alliberament nacional 

català no és només obligar a acceptar la pertinença a la UE per la porta del darrere, sinó que 

implica vincular tot el moviment nacional català a una superestructura d'estats cada vegada 

més qüestionada i que és vista per sectors creixents dels nostre poble com un dels actors 

principals que dicta els atacs als drets socials, i un instrument que pren la sobirania als pobles 

per atorgar-la als mercats. En aquest sentit, vincular els drets i la justícia social, que han de ser 

una de les senyeres del projecte nacional català, a un marc com és la Unió Europea ens 

sembla una incoherència que no hauria de figurar a la declaració. D’altra banda és 

especialment greu el veto a la presència del concepte Països Catalans  en la declaració. 

Perquè aquest procés respecti mínimament el marc nacional català calen, des del nostre punt 

de vista, dues coses irrenunciables: reconèixer que Catalunya és només una part de la nació 

catalana i deixar explícitament la porta oberta a la incorporació del conjunt de la nació al procés 

d'autodeterminació.  En qualsevol cas, l'única via d'aprofundiment i eixamplament del procés, i 

la tasca més urgent al marge de les dinàmiques institucionals, no és donar un suport acrític al 

procés del qual la declaració és un capítol particular, sinó intensificar la mobilització popular  i 

la lluita pel Dret a l'Autodeterminació i per la construcció nacional dels Països Catalans.” 

Seguidament es passa a la votació: 

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

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

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

Salvó i na Judith Saus i Moreno. 

S’abstenen: El regidor en Ramon Fornell i Alsina i n’Ernest Clotet i Berenguer. 

Vist el resultat de la votació de 10 vots a favor i 2 abstencions, s’aprova l’adhesió a la 

Declaració de Sobirania de Catalunya.  

 

 

APROVACIÓ COMPTE GENERAL RECAPTACIÓ I COMPTE RECAPT ACIÓ MULTES ANY 

2012 

 

Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona durant l'exercici de 2012, i corresponent a les liquidacions d'ingrés per 

rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descoberts de tributs i preus 

públics liquidats per aquest Ajuntament i vist el compte de la Gestió Recaptadora de Multes de 

Circulació per sancions imposades per l’Ajuntament d’Artés, que ha estat rendida per 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2012. 



 

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en els Comptes coincideixen amb els 

fons transferits a aquest Ajuntament. 

Vista la relació nominativa de deutors, comprovada l'aplicació de càrrecs, devolució d'ingressos 

indeguts i compensacions a favor de l'OGT, vist l'informe favorable de l’Interventor, es proposa 

al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar el Compte de la Gestió Recaptadora i el Compte de la Gestió Recaptadora de 

Multes de circulació realitzades per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona durant l'any 2012. 

Segon.-  Donar trasllat de l'anterior acord a l'Organisme de Gestió Tributària pel seu 

coneixement i a tots els efectes. 

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

 

 

DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA QUART TRIMESTRE 201 2 

 

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

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

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

corresponent al quart trimestre del 2012 sobre el compliment dels terminis previstos a 

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

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

quart trimestre del 2012. 

 

 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS C. VER GE DE FUSSIMANYA 

 

Seguidament es dóna lectura al Dictamen presentat per la Comissió d’Hisenda, que diu el 

següent: 

 

Relatiu a la liquidació de les contribucions especials de les obres urbanització carrer Verge de 

Fussimanya 

Antecedents 

Atès que una vegada finalitzades les obres i feta la seva recepció provisional, s’ha d’aprovar la 

liquidació definitiva de les aportacions individuals imposades amb motiu de les contribucions 

especials de les obres d’urbanització del carrer Verge de Fussimanya.  

Atès allò que estableix l’article 33 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals, 

procedeix, doncs, rectificar el senyalament de les quotes dimanants de les esmentades 

contribucions especials.  

 

Des de la regidoria d’Hisenda es proposa aprovar els següents acords:  



 

 

Primer .- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra: “Urbanització carrer Verge de Fussimanya” 

per un import total de 85.555,53 € que s’han de repartir de la següent manera: 

Cost total: 85.555,53 € 

Contribucions especials: 76.999,97 € 

Ajuntament: 8.555,56 € 

Segon .- Aprovar les quotes individuals definitives de les contribucions especials aplicades per 

les obres de la urbanització del carrer Verge de Fussimanya en aplicació d’allò que estableix 

l’article33 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, per un import total de 

76.999,97 €. 

Tercer .- Notificar les quotes definitives als beneficiaris de l’execució de la urbanització del 

carrer Verge de Fussimanya. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí, en nom del grup municipal de CIU, demana que aquest 

assumpte es deixi sobre la taula, que es posposi fins el pròxim Ple. Entenem que aquest acord 

forma part d’un acord d’imposició que es va prendre per unanimitat de tots els grups polítics en 

què els veïns havien de pagar un 90% i l’Ajuntament un 10%, com ja venia essent habitual en 

les contribucions especials. Ara, però, en aquesta legislatura observem que hi ha hagut un 

canvi de criteri, com ja hem manifestat en altres ocasions,  envers els projectes d’urbanització. 

Amb això ens referim principalment al de la ctra. de Sallent, on nosaltres ja hem manifestat que 

vèiem necessari que es fes un projecte d’urbanització, amb les corresponents contribucions 

especials si s’hagués cregut oportú. Sobre aquest tema hem demanat un informe a Secretaria, 

Intervenció i Serveis Tècnics i quan ho tinguem emprendrem les accions que, com a grup 

polític, considerem necessàries. Afegeix que veient el canvi de criteri –ja que en la ctra. de 

Sallent, tot i pagar una part, la quantitat era molt petita- i que això suposa un greuge comparatiu 

entre uns veïns i altres, ja que a uns se’ls obliga a pagar el 90% del carrer, als altres només 

se’ls farà pagar de forma voluntària la col·locació del panot de l’esmentada urbanització. No 

entenem que a uns veïns se’ls faci pagar i als altres no. Per aquest motiu demanem que 

s’aturin ara la imposició d’aquestes contribucions especials perquè entenem que si ara el criteri 

és diferent també se n’haurien de beneficiar els veïns del c/ Fussimanya. 

Demanem que es deixi aquest assumpte sobre la taula per esperar que en parlem els diferents 

grups i buscar quina pot ser la millor solució. Demanem que tots els veïns tinguin el mateix 

tracte. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que l’acord que es va prendre pel c/ Verge de 

Fussimanya feia referència a la legislatura passada i en aquest cas hi va haver un acord de 

contribucions especials, i fins i tot recordo que el nostre grup es va abstenir perquè vam 

demanar si s’havia parlat amb els veïns i la resposta que se’ns va donar ens va generar dubtes. 

Ara, s’aprova l’execució d’unes contribucions especials que es van aplicar en el seu moment en 

un procés nou d’urbanització. Per la ctra. de Sallent, en canvi, es va fer un projecte per canviar 

l’enllumenat i es va decidir posar l’alineació de la vorada per protegir els fanals i marcar el vial. 

També es va substituir el drenatge d’aigua que hi havia perquè hi havia filtracions i també es va 



 

 

aprofitar per substituir el tub d’aigua assistent. Els veïns eren conscients que no es tractava 

d’una nova urbanització, sinó que l’únic que s’ha fet són unes millores. Entre els dos carrers hi 

ha una diferència fonamental i és que un estava per urbanitzar totalment i l’altre no. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí reitera la petició de deixar aquest assumpte sobre la 

taula. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa considera que cal tirar endavant aquest acord, perquè 

no és un acord de la nostra legislatura i aquestes contribucions especials ja es van votar en el 

seu moment. 

 

- La regidora  na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que “l’expedient de contribucions 

especials es va prendre l’acord en l’anterior legislatura. El que s’ha fet aquesta legislatura és fer 

un manteniment o les coses que s’han fet sempre:  de que si un servei sigui l’enllumenat com 

es va fer a la carretera o al carrer Raval, com s’ha fet a multitud de llocs d’Artés es canviar 

l’enllumenat que hi havia per un altre. Per tant, a la ctra. de Sallent s’ha fet canviar els serveis 

que hi havia per uns altres de nous, com s’ha fet a tots els trams de la Ctra. de Sallent que 

s’havien fet amb anterioritat, en l’anterior legislatura nostra. També es va fer en l’anterior 

legislatura quan governava Convergència, es van canviar els serveis a una part de la vorera de 

la carretera de Sallent i aquesta vegada s’ha fet el mateix. Dir que les contribucions especials 

del c/ Verge de Fussimanya, com ha dit l’Alcalde, la decisió es va prendre en la legislatura 

anterior i recordar que al c/ Verge de Fussimanya l’enllumenat tampoc ha anat a càrrec dels 

veïns, ha anat a càrrec de l’Ajuntament, de la mateixa manera que ens podríem plantejar dins 

aquest discurs que crec que no toca, perquè ara el que s’està fent és tancar un expedient o 

liquidant un expedient de contribucions especials, podríem parlar del ps. Diagonal, que crec 

que no ho vam qüestionar i jo no recordo què va fer el nostre grup en l’ocasió de la votació del 

c/ Verge de Fussimanya, però em sembla que en la intervenció del portaveu de convergència 

ens està barrejant conceptes, perquè el què hem fet a la ctra. de Sallent ha sigut substituir uns 

serveis que ja hi havia per serveis nous, sigui el servei de l’aigua. L’única cosa que hem fet ha 

sigut posar un “bordillo” perquè els tècnics que teníem i ja havien fet el concurs de la ctra. de 

Sallent ens demanaven que féssim els nivells dels “bordillos” i això és l’única cosa  que 

l’Ajuntament va dir que faria i l’única cosa que vam fer va ser canviar canonades d’aigua que ja 

hi havia per unes de noves, com havíem fet en el tram anterior i com s’havia fet en l’anterior 

legislatura en un tram i que havia acabat Convergència en la legislatura 2007-2011, com 

s’havien canviat els llums del carrer Raval, com s’havien canviat tots els tubs del nucli antic. 

Sempre que hi ha un servei el que hem estat fent  de moment és continuar canviant aquest 

servei  que està obsolet per un de nou, però ja que els veïns ja l’havien pagat una primera 

vegada, el que ha fet l’Ajuntament és pagar-lo la segona vegada, i ho hem fet amb els serveis 

com ho farem ara amb la subvenció de xarxa, tot i que esperem que s’acabi de confirmar, tot i 

que en la taula de concertació de xarxa així hem quedat, continuarem canviant l’enllumenat 

d’aquells carrers en què tenim encara enllumenat amb vapor de mercuri. Ho pagaran els veïns? 

No, perquè ja és un servei que ho van pagar ells a primera instància i per tant el que nosaltres 



 

 

fem, hem fet i han fet tots els governs que jo recordi, al menys els últims governs, al menys els 

tres últims governs, els serveis que ja hi havia són els serveis que ha restituït l’Ajuntament.” 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí aclareix que ell en cap moment ha parlat del tema de 

llums, ja que considera normal que allà on s’hagi de substituir el vapor de mercuri per vapor de 

sodi, és normal que vagi a càrrec de l’Ajuntament. Així és com s’ha fet sempre. El seu grup 

demana a Intervenció i Secretaria si els poden fer arribar un informe detallant si és cert que els 

veïns de la ctra. de Sallent han pagat per l’enllumenat i demanarien on és aquest acord i també 

reiteren la seva petició que tots els veïns tinguin el mateix tracte. Diu que no havien parlat 

d’enllumenat perquè entenien que la urbanització era una cosa al marge de l’enllumenat. 

Finalment tornen a demanar que es deixi aquest assumpte sobre la taula. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que ha parlat dels serveis d’aigua. 

Recorda que la renovació de l’enllumenat de la ctra. de Sallent la va demanar el grup de CIU 

en la legislatura passada, diu que ells només han executat el que es va demanar. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que una cosa és l’enllumenat en si i l’altre és 

gairebé un projecte d’urbanització. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que el que ella vol dir que el projecte 

d’enllumenat de la ctra de Sallent està demanat en un PUOSC pel grup municipal de CIU en 

l’anterior legislatura, és per això que ja s’entén que en un projecte de PUOSC no hi pot haver 

contribucions especials. Per aquest motiu jo només m’he referit a la part d’aigua i a la vorada, 

que és el que ha pagat l’Ajuntament. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez explica que el seu grup creu que a partir d’un projecte 

que era de millora de l’enllumenat elèctric s’ha enviat més enllà, substituint voreres i fent-ne 

d’altres que no hi havia. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que tot això ho han pagat els veïns. 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez exposa que els han dit que els veïns només pagaran 

les rajoles. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana a Intervenció que se’ls faci arribar una relació 

de factures i quina és la part que han pagat els veïns, també vol saber si els veïns podien 

executar aquesta obra tal com ho han fet i quin permís ha demanat el constructor a 

l’Ajuntament per portar-la a terme. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que l’Ajuntament no pot donar cap 

informació del que han pagat els veïns perquè no ho saben. 

 



 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí demanen si tenen la comunicació dels veïns per fer la 

vorera. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa li recorda que això ho pot trobar en les Juntes de 

Govern. Així com també demana que aquest assumpte no es deixi sobre la taula. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí pregunta si s’ha demanat llicència i quin és el valor que 

té l’obra. Finalment també demanen la valoració de les obres que s’han fet per part del tècnic 

de l’Ajuntament i si és el mateix que consta en la sol·licitud de llicència. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que això ho haurà de dir el tècnic. 

 

Seguidament entra al Ple el regidor en Joan Babeli Shawa. 

 

Seguidament es passa a la votació per deixar aquest assumpte sobre la taula: 

Voten a favor: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i 

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

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

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

Berenguer, na Judith Saus i Moreno i en Ramon Fornell i Alsina. 

Vist l’anterior resultat de 5 vots a favor de deixar aquest assumpte sobre la taula i 8 vots en 

contra, no s’aprova deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

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

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

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

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

Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 

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

Vist el resultat de cinc vots a favor, cinc en contra i tres abstencions, és necessari procedir a 

una altra votació: En la segona votació, el resultat és el següent: 

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

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

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

Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa 

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

Vist el resultat de cinc vots a favor, cinc en contra i tres abstencions, i tenint en compte el vot 

de qualitat de l’Alcalde, queda aprovat l’anterior acord. 

 

 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL  

 



 

 

Vista la minuta de conveni  per a la formalització  de la subvenció per al finançament de les 

despeses de funcionament i  personal docent de l’Escola de Música Municipal, referent al curs 

2011-2012 tramesa per la Direcció  General de Centres Públics del Departament 

d’Ensenyament, i   atès que  aquest   atorga l’import de  230,00 euros per alumne  el Ple, per 

unanimitat, va aprovar el següent acord: 

Primer.-  Acceptar la subvenció  concedida a l’Escola de Música  Municipal  ( Codi 08057291) 

per un import de  50.600,00 euros per al curs 2011-2012. 

Segon.-  Aprovar la minuta de conveni  de referència  i  facultar al senyor Alcalde en Josep 

Candàliga I Freixa per a la signatura del mateix. 

Tercer.-  Traslladar el present  acord a la Direcció  General de Centres Públics del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS 

 

Vista la minuta de conveni  per a la formalització  de la subvenció per al finançament del 

funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil, referent al curs 2011-

2012 tramesa per la Direcció  General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, i   

atès que  aquest   atorga l’import de  1.300,00 euros per alumne  el Ple, per unanimitat, va 

aprovar el següent acord: 

Primer.-  Acceptar la subvenció  concedida a la LLar d’infants Municipal d’Artés (Centre 

08061130) per un import de 131.300,00 euros per al curs 2011-2012. 

Segon.-  Aprovar la minuta de conveni  de referència  i  facultar al senyor Alcalde en Josep 

Candàliga I Freixa per a la signatura del mateix. 

Tercer.-  Traslladar el present  acord a la Direcció  General de Centres Públics del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC COLÒNIES MUNICIPA LS 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió informativa d’Hisenda 

que diu el següent: 

DICTAMEN 

Relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 28 ORDENANÇA REGULADORA DEL 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES COLÒNIES MUNICIPALS  

Antecedents 

Atès les activitats previstes del Casal de Primavera organitzades per aquest Ajuntament, oferint 

activitats per nens i nenes de 3 a 12 anys 

Des de la regidoria d’educació es proposa modificar el preu públic per a aquestes activitats. 

Vist l’article 127 en relació amb l’article 41 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com la resta de disposicions legals 

aplicables. 



 

 

ACORDS 

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 28 reguladora del 

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

següent: 

Casal de primavera 

Per dia 9 €/ dia  

Tot el Casal 32 € 

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

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

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

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

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

període d’exposició pública. 

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

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

modificació. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup, en aquest tema, s’abstindrà, 

perquè ells, en el seu programa electoral presentaven la proposta de fer-les en anglès i, tot i 

que avui el que s’està aprovant és el tema del preu, volen deixar constància de la seva petició 

que en un futur es puguin tornar a fer en anglès perquè consideren que és molt interessant i 

necessari. 

- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa manifesta la seva sorpresa atès que la regidora 

sra. Montañola va assistir a la reunió on es va tractar aquest tema i semblava que hi estava 

d’acord. Afegeix que també ho va explicar al regidor sr. Parreño i que aquest també ho va 

veure bé i ara no entén aquest canvi d’opinió. Es va valorar i va semblar que no tenia massa 

sentit fer en anglès un Casal de només quatre dies. Es va valorar més el fet que els monitors 

fossin del poble i també és per això que ara es modifica el preu. Després de setmana santa 

vindrà el de l’estiu, que durarà cinc setmanes i és més lògic que l’alternativa de l’anglès es doni 

en aquell moment i s’ofereixin el casal multiesportiu i el d’anglès. 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que veient una mica les dades que fan 

referència a aquest Casal, creuen que aquest Casal respon més aviat a la necessitat de les 

famílies de disposar d’un lloc on s’ocupin dels nens i que potser quatre dies no són suficients ja 

que, l’any passat, molts pares deien que tampoc havien après massa paraules en anglès, que 

la immersió que es va fer l’any passat era a mitges. Afegeix que aquest any també s’ha valorat 

la possibilitat d’oferir feina a persones d’Artés en contraposició de les altres dues que eren de 

fora. 

- La regidora na Josefa Montañola i Cortina exposa que el seu grup troba bé la proposta de fer 

un casal d’anglès a l’estiu i que aquesta proposta es podria estudiar entre tots els grups 

polítics. 



 

 

- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que aquesta possibilitat s’estudiarà amb 

més temps i es mirarà d’oferir dues vies, una amb anglès i l’altra no. Afegeix que amb cinc 

setmanes ja hi ha més temps per treballar un idioma. 

 

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

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

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

Berenguer, na Judith Saus i Moreno i en Ramon Fornell i Alsina. 

S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i 

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

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

 

 

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. 8/13. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si es pot fer una carta de condol en nom de 

l’Ajuntament a la família del finat sr. Balasch, exalcalde d’Avinyó. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que, des de l’Ajuntament, ja estava previst fer el 

arribar el condol a l’Ajuntament però que també ho faran arribar a la família. 

- El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó explica que en la legislatura passada tothom podia 

veure les factures originals i que, en canvi, ara, només tenen accés als noms sense tenir 

constància dels conceptes en què es gasten els diners. Afegeix que veuen que hi ha varies 

factures amb el mateix concepte d’organització d’actes culturals i per aquest motiu demana si 

és que ara hi ha dos càrrecs de confiança. 

- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa diu que suposa que es refereix a la persona que 

col·labora amb l’Ajuntament en moments puntuals i que en cap moment ha estat contractada 

per l’Ajuntament. Només s’ha tingut en moments puntuals per donar suport a la regidoria de 

cultura, com poden ser la Festa Major, el Cap d’any i per Carnestoltes i aquesta persona no té 

res a veure amb la tasca de la tècnica de suport a les regidories. 

El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó afegeix que és una persona que està cobrant de 

l’Ajuntament i que està fent una tasca que hauria de fer la regidora de cultura. 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que fins el juliol hi va haver una tècnica de 

cultura i en el moment que aquesta va plegar, el nostre grup va decidir que es buscaria algú 

amb una titulació diferent i que aquest nou projecte s’engegaria a partir del 2013. Ara en 



 

 

aquests moments s’està a punt de treure les bases i, mentrestant, la tasca de cultura l’ha portat 

a terme la mateixa regidora i és per això que en moments puntuals s’ha agafat una persona 

perquè li donés suport. No és tracta de cap persona de confiança, sinó senzillament que ha fet 

unes tasques molt específiques de caire cultural. Quan hi torni a haver un tècnic de cultura, 

aquesta persona deixarà de prestar serveis puntuals a l’Ajuntament. 

- El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó diu que tot això potser calia haver-ho explicat abans. 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros comenta que també ho podien haver demanat ells a 

la regidora. 

- La regidora na Judith Saus Moreno diu que, tot i que les bases sortiran la setmana que ve, 

s’hauria pogut crear un lloc de treball provisional per cobrir aquestes tasques. 

- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que s’ha canviat la categoria que es 

demanava de tècnic superior a animador sociocultural. S’ha hagut de modificar la plantilla i no 

es podia fer fins que no s’aprovessin els pressupostos. Això és el que ens han dit els tècnics de 

l’Ajuntament. Afegeix que volen que, a la selecció, a més dels diplomats i llicenciats, hi 

poguessin accedir també els tècnics superiors en animació sociocultural. 

- La regidora na Judith Saus i Moreno diu que tot això s’hauria d’haver explicat. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que ja es va explicar en el Ple dels 

pressupostos. 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que això es podia comentar abans i des que va 

plegar la tècnica fins ara es podia haver fet una contractació. 

- La regidora n’Elisabeth Carracedo i Mañosa els recorda que també hi va haver un canvi de 

regidor. 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que en aquell moment hi va haver un buit de 

regidoria i que en aquell moment l’Equip de govern hauria d’haver pres mesures. 

- El regidor en Josep M. Camprubí demana informació sobre una factura dels bastoners i els 

grallers d’Artés i que és corresponent a l’exercici 2013. 

- La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa explica que és per l’entitat dels grallers perquè 

aquest any no van rebre cap subvenció, com ja havia passat alguna altra vegada amb altres 

entitats. També explica que en aquesta factura hi ha inclòs els actes del Correllengua, edicions 

2011 i 2012. 

- El regidor en Joan Babeli Shawa explica que acaben de passar les festes nadalenques del 

Caga tió i Reis, i que en el Kanal hi ha joguines dipositades allà sense cap aprofitament. Per 

això es pregunten què es dirà a les famílies que han donat joguines quan se’ls digui que no 

s’han repartit i que han quedat abandonades en un racó. 

- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros explica que aquestes són les joguines que van 

quedar després del repartiment de joguines a disset famílies. Fins i tot es va poder donar més 

d’una joguina a cada infant. 

Afegeix que les joguines són allà després de parlar amb Creu Roja Sallent, amb qui es va 

quedar que se’ls faria arribar. També es va parlar amb l’AMPA de l’Escola Bressol que van dir 

que es podia mirar si hi havia alguna joguina que es podia destinar a l’Escola. També hi havia 

un sac amb joguines que s’havien desestimat pel fet d’estar brutes, trencades i que encara no 

s’havia portat a la deixalleria. 



 

 

Aclareix que en cap moment s’ha menystingut la solidaritat dels veïns d’Artés. 

- El regidor en Joan Babeli Shawa diu que es possible que una part hagin arribat al seu destí, 

però que hi ha una altra part que s’han quedat abandonades allà. 

- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que van obtenir una molt bona resposta a la 

recollida. Es va poder entregar més d’una joguina per nen i fins i tot se’n van poder repartir a 

les escoles.  

- El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que si falta personal es pot demanar col·laboració als 

tretze regidors de l’Ajuntament. 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra recorda que la iniciativa de la recollida va sortir del 

Consell municipal de solidaritat. 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana una relació de les entitats que no van rebre la 

subvenció corresponent i si a aquestes se’ls ha ofert la possibilitat de presentar alguna factura 

a l’Ajuntament, o bé si ha sigut un tracte preferent d’una entitat respecte les altres. Al mateix 

temps, demanen si es podria oferir el mateix a la resta d’entitats que no han tingut subvenció. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa els recorda que la relació d’entitats que han rebut 

subvenció i la quantitat que se’ls ha donat es pot trobar a les actes de les Juntes de govern que 

se’ls fa arribar. La resta de conceptes pagats a part corresponen als veïns del Raval, la 

Natació, Sant Antoni i Bastoners i Grallers.  

- El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que així entenen que les entitats que no 

disposen de NIF ho poden fer d’aquesta manera sense cap problema. 

- El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó demana com es va escollir la impremta encarregada 

de la impressió del Programa oficial de la Fira d’Artés. 

- La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros explica que es van presentar tres pressupostos i 

que la Comissió de la Fira va escollir el que no era ni el més barat ni el més car. Afegeix que 

cada any s’envien uns paràmetres sobre el que es vol i les impremtes presenten el pressupost. 

Els anunciants es queixaven de la qualitat del programa que feia la impremta dels darrers dos 

últims anys i es va pensar que, potser, aquesta impremta presentaria més bona qualitat. 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana un informe a intervenció sobre la contractació i 

el procés que s’ha seguit. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa li recorda que això és un acord de la Comissió de la 

Fira. 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que a més de valorar la qüestió econòmica 

també caldria valorar la part tècnica, i com que no hi ha cap tècnic per fer-ho sempre s’ha 

decidit segons el criteri de la Comissió. 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si se’ls pot fer arribar també una carta de la 

sol·licitud que s’envia a les diferents impremtes i còpia dels pressupostos presentats. 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana com està el tema del R.O.M. També demana si 

ja està engegat el conveni amb Càrites, com està el procés de selecció de la persona que ha 

de donar suport als Serveis Socials, i si el seu procés de selecció està tan avançat com el de 

cultura. Finalment puntualitza que les joguines abans esmentades, potser, no estan  en el millor 

lloc, ja que allà es fan classes de repàs per a nens, i per això creuen que seria millor canviar-

les de lloc. 



 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que els serveis jurídics estan perfilant detalls del 

R.O.M. Afegeix que ja està prevista una reunió amb tots els regidors i el grup de treball i 

seguidament ja es podrà fer una reunió pública per explicar-lo.  

En referència al tema de la Treballadora social, explica que serà l’Ajuntament d’Avinyó qui 

s’encarregarà d’aquest procés de contractació i del qual Artés en formarà part a través d’un 

conveni per tal de compartir la persona amb ells. Es preveu que es necessitaran uns dos 

mesos, aproximadament, per dur a cap aquest procés. 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que el passat dia 30 de gener, es va reunir 

amb el mossèn per parlar del Conveni entre l’Ajuntament i Càrites i pel tema de la protecció de 

dades i per mirar que no es dupliquessin els usuaris. Càrites tenia als voltants d’unes noranta-

tres famílies i l’Ajuntament unes quaranta-tres, d’usuaris duplicats uns vint-i-sis. Les famílies 

que no estan valorades pels Serveis socials, s’haurien de valorar per la Treballadora social si 

volien tenir accés al repartiment d’aliments previst per al mes de març, on s’oferiran productes 

frescos des de l’Ajuntament i productes de llarga durada des de Càrites. A les famílies 

beneficiaries d’aquests repartiments se’ls farà unes cartolines amb una vigència de sis mesos 

perquè es considera que en aquest temps pot canviar la situació familiar o potser se n’afegeixi 

alguna de nova. Quedarà a criteri de Càrites si proporciona aliments a les famílies sense 

targeta, l’Ajuntament no ho farà. 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer no veu possible que des de Serveis socials i sense el 

suport que s’està esperant es pugui fer aquesta feina de repartiment. I, dins el conveni, no 

entén que l’Ajuntament hagi de derivar les famílies a l’Església per tal de rebre menjar. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que només es qüestió de coordinació. 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que és una manera de treballar en xarxa i que 

d’aquesta manera és més efectiva, es fa amb aquesta entitat de la mateixa manera que es fa 

amb la resta d’entitats solidàries. 

- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que les famíles porten la documentació a 

l’administrativa i després s’entrevisten amb la Treballadora familiar. 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si són certs els rumors que han sentit sobre el 

fet de si es subvencionen nens per anar a sortides escolars sense passar per l’AMPA o 

l’Escola. 

- La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que es pot fer a través de l’AMPA, que si no 

no és possible. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica també que qualsevol ciutadà pot acudir als 

Serveis Socials municipals. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores i quinze 

minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 

 

 

  

 


